
 

1. ความนํา 

 ชวงระหวางส้ินยุคกลาง (the Middle Ages) และการปรากฏข้ึนของหนังสือ
เศรษฐศาสตรเลมแรกท่ีเปนระบบที่สุดในยุคคลาสสิกสคือ An Inquiry into the Nature 
and Causes of the Wealth of Nations หรือท่ีรูจักท่ัวไปวา The Wealth of Nations ขอ
งอดัม สมิธ (Adam Smith) ท่ีตีพิมพประมาณชวงป 1760 และ 1764 ส้ินยุคกลางและ
การปรากฏข้ึนของหนังสือเลมน้ีใชเวลาประมาณสามศตวรรษ เปนชวงเวลาที่ระบบ
เศรษฐกิจการเมืองแบบคลาสสิกสเร่ิมกอตัวข้ึน เปนชวงที่นักคิด นักเขียน นักปราชญราช
บัณฑิตเร่ิมถกปญหาดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมกันอยางจริงจัง และเปน
วิทยาศาสตรมากข้ึน ความสําคัญดานเทววิทยา (theology) ลดบทบาทและความสําคัญ
ลงไป พัฒนาการดานองคความรูในศาสตรตางๆ จึงเกิดข้ึนหลากหลายสาขาในชวงนี้ 
หน่ึงในจํานวนนั้นคือผลงานดานเศรษฐศาสตรการเมือง(political economy) ชวงเวลานี้
จึงทําใหจึงเห็นพัฒนาการทางความคิดดานเศรษฐศาสตรระหวางส้ินศตวรรษที่ 15 และ
ส้ินศตวรรษที่ 18 ไดอยางชัดเจน นับเปนพัฒนาการดานเศรษฐศาสตรการเมือง กอนกาว
เขาสู วิถีเศรษฐศาสตรการเมืองท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึนในยุคธรรมชาตินิยมและยุค
คลาสสิกส 

 พัฒนาการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกอนยุคคลาสสิกสท่ีชัดเจนมีอยู
สองสวน สวนแรก เปนพัฒนาการของลัทธิทุนนิยมพาณิชย (commercial capitalism) 
หรือท่ีเรียกวา “ลัทธิพาณิชยนิยม (mercantilism)” ท่ีไดถือกําเนิดข้ึนเมื่อส้ินยุคกลาง 
สวนที่สอง เปนพัฒนาการของลัทธิทุนอุตสาหกรรม (industrial capitalism) ซ่ึงอยู
ในชวงปลายศตวรรษท่ี 17 และตนศตวรรษที่ 18 ท่ีถือวาเปนชวงเวลาการสถาปนา
เศรษฐศาสตรการเมืองที่แทจริง ซ่ึงเปนการถือกําเนิดข้ึนของลัทธิธรรมชาตินิยม 
(physiocrat) และตอเน่ืองไปยังลัทธิคลาสสิกส (classicism) บทน้ีจะศึกษาลัทธิพาณิชย
นิยมโดยเริ่มพิจารณาจาก ชวงเปลี่ยนถายหรือสงผานจากสังคมศักดินาสูสังคมพาณิชย

บทที่ 4 
ลัทธิพาณิชยนิยม 



 

2. ชวงเปล่ียนถายจากสังคมศักดินาสูสังคมพาณิชยนิยม 

 ยุคกลาง (the Middle Ages) ท่ีถือเปนยุคดํามืดปาเถื่อน อํานาจของฝาย
อาณาจักรตกอยูภายใตการครอบงําของฝายศาสนจักร การผลิตเปนการผลิตแบบขุนนาง
ศักดินา(manorial system) เพราะรูปแบบการถือครองที่ดินเปนแบบศักดินา (feudalism) 
โดยขุนศึกศักดินา (landlord) ท่ีไดรับพระราชทานที่ดินจากกษัตริยผูชนะสงครามหรือขุน
ศึกศักดินาใชกําลังเขายึดครองจับจองที่ดิน ศักดินาบางคนตั้งตนเองเปนกษัตริย เปนยุค
ของการตอสูแยงชิง กดข่ี เอารัดเอาเปรียบประชาชนฐานราก (the baser) ท่ีเปนคนสวน
ใหญของประเทศ ท่ีมีชีวิตอยางแรนแคนยากจน มีฐานะความเปนอยูเปนเพียงผูเชานา 
(tenant) และกลายสภาพเปนทาสติดท่ีดิน (serf) ในทายท่ีสุด ชนช้ันตํ่า กรรมกร 
ชางฝมือ ทาสติดท่ีดิน และมวลทาสมหึมานํามาซ่ึงปญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
นักบวชคริสต (canonist)ในยุคกลาง จึงไดเผยแพรคําสอนแนวเทวะหรือลัทธิคําสอน
เทวนิยม (theologism) เพ่ือตอตานการขูดดอกเบี้ย การเอารัดเอาเปรียบ และใหขาย
สินคาในราคายุติธรรม(just price) แตแนวคําสอนก็ไมสามารถฝาคลื่นพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจท่ีเปนจริงได ขณะเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจศักดินา (feudal economy) ท่ีถือ
เปนลัทธิประโยชนเฉพาะสวน (particularism) ก็ไมสามารถยืนหยัดอยูไดภายใตผลพวง
พัฒนาการทางเศรษฐกิจเชนกัน พัฒนาการทางเศรษฐกิจนําไปสูการขยายตัวทางการคา
ของรัฐชาติมหาอํานาจท่ีม่ังคั่งและยิ่งใหญ  ทําใหโลกยุคกลางถูกกลืนหายไป ดวยสาเหตุ
และปจจัย:1 

                                                 
1 ชวงนี้เปนยุคเส่ือมของนักวิชาการแนวเทววิทยา (theology) ท่ียึดคําสอนตามหลักศาสนา สอนเนนในเรื่อง

การขูดรีดดอกเบ้ีย (usury) และราคายุติธรรม (just price) แนวคิดดานเศรษฐศาสตรการเมือง และการเมือง
ท่ีวาดวยทฤษฎีรัฐ ท่ีเปนอํานาจของฝายอาณาจักรจึงเขามาแทนท่ีอํานาจของฝายศาสนจักร จึงถือเปน “ยุค
เส่ือมของนักวิชาการแนวเทววิทยา (scholasticism)” 
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1. การเติบโตของรัฐชาติท่ีมุงทําลายลัทธิประโยชนเฉพาะสวน (particularism) 
ของสังคมศักดินา และอํานาจครอบจักรวาลของคริสตจักร ประเด็นน้ีเปนผลพวงมาจาก
การแสวงหาความมั่งคั่งของรัฐชาติ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีพุงข้ึนอยางรวดเร็ว 

2. การสูญเสียอํานาจสวนกลางของฝายศาสนจักร ท่ีเปนผลสืบเน่ืองมาจากการ
ปฏิรูปหลักคําสอนที่ยืดหยุนตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  

3. การถือกําเนิดข้ึนของนักปราชญราชบัณฑิตหัวกาวหนาท่ีมีความเขาใจ
เกี่ยวกับกฎธรรมชาติ (natural law) มากข้ึน จึงมีแนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ท่ีมีเหตุมีผลและเปนวิทยาศาสตร (sciencific thinkings) 

4. การประดิษฐเคร่ืองพิมพ ท่ีนําไปสูการเช่ือมสัมพันธทางความคิดของ
นักปราชญราชบัณฑิตปญญาชน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิด ทฤษฎี และ
หลักการตางๆ 

5. ความตองการสินคาเกษตรกรรมในเขตเมืองมีมากขึ้น เพราะประชากรที่ลน
เหลือในตัวเมืองทําใหตองการอาหารมากขึ้น ผลผลิตของระบบศักดินา (manorial 
system)ไมสามารถสนองความตองการของตลาดที่เติบใหญได 

6. การปฏิวัติวิธีการผลิตทางดานกสิกรรม ไดทําลายหลักการพ้ืนฐานของระบบ
เศรษฐกิจศักดินา 

7. ขุนศึกศักดินามีภาระคาใชจายเพิ่มมากข้ึน ทําใหมีหน้ีสินเพิ่มข้ึน ทําใหขุนศึก
ศักดินาตองผลิตเพื่อการคาดวยการแสวงหาวิธีการทํากสิกรรมรูปแบบใหมเพ่ือปอน
ตลาด 

8. การคนพบเสนทางเดินเรือและการคนพบโลกใหมนํามาซ่ึงการขยายตัวทาง
การคาระหวางประเทศอยางรวดเร็ว และนํามาซ่ึงลัทธิลาอาณานิคม (colonialism) 

 ปจจัยท่ีกลาวขางตนเปนเหตุเปนผลเช่ือมโยงกัน พัฒนาการของระบบทุนนิยม
ดังกลาว เห็นไดชัดเจนท่ีสุด ในประเทศอังกฤษ การขยายตัวทางการคาไดทําลายการ
กสิกรรมแบบพอเล้ียงชีพหรือแบบพอเพียงลงอยางส้ินเชิง ไดเปลี่ยนสังคมกสิกรรม 
(farming) ไปสูสังคมเกษตรกรรม (agriculture) ปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตและการ
เพาะปลูก หรือไมก็เปลี่ยนทุงนาท่ีอุดมสมบูรณไปเปนทุงหญาเลี้ยงสัตว เพ่ือใหเปนไป
ตามความตองการของตลาดและระบบทุนพาณิชยท่ีครอบงําสังคมอยูในขณะนั้น 
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 ปรากฏการณทางเศรษฐกิจเหลาน้ีเปนตัวเรงใหยุคกลางตอนปลายลมสลายได
เร็วข้ึน และสังคมก็กาวเขาสูยุคสมัยใหม อันเปนยุคของทุนนิยมพาณิชย (commercial 
capitalism) การขยายตัวของการคาระหวางประเทศทําใหพอคามีทุนเพ่ือการคาหรือทุน
พาณิชย (commercial capital) เพ่ิมมากขึ้น และนําทุนเหลาน้ีไปกวานซ้ือท่ีดิน จะดวย
เหตุผลเพื่อแสวงหากําไร เพื่ออํานาจทางการเมืองหรือเพื่อช่ือเสียงเกียรติยศก็ตาม ท่ีดิน
จึงเปลี่ยนถายจากขุนนางที่ดิน ไปอยูในมือของนายทุนพาณิชย การทุมซ้ือท่ีดินของ
พอคาในระยะแรกถูกคัดคานจากขุนนางที่ดิน แตก็ไมสามารถทานกระแสเงินตราได 
กอปรกับการเกี่ยวดองโดยการแตงงานระหวางนักการเงิน พอคาทุน และขุนนางที่ดิน 
ทายสุดคนกลุมน้ีก็ครอบงําอํานาจทางเศรษฐกิจไดท้ังหมด 

 การปฏิวัติทางการคาและการปรับรูปแบบองคกรการผลิตเปนกาวยางท่ีทําให
พอคาทุนครอบงํากระบวนการผลิตไวไดท้ังหมด ซ่ึงกอนหนาน้ีจะเปนการผลิตโดยวิธีการ
ท่ี ผูผลิตรายยอยจะรับงานจากพอคามาทําการผลิต หรือเปนการรับจางทําของใหกับ
พอคา หรือท่ีเรียกวาระบบ “ Verlag system ” กําไรของพอคาเปนผลพวงจากการ
ผูกขาด (monopoly) และตัดตอน (extortion) พอคาหรือนายทุนพาณิชย (commercial 
capitalist) จึงครอบงําการผลิตไดอยางเบ็ดเสร็จ ขณะเดียวกันลัทธิทุนอุตสาหกรรมดั่ง
เดิม (primitive industrial capitalism) ก็กอตัวข้ึนแบบคอยเปนคอยไป น่ันคือพัฒนาการ
จากระบบ “ใหงานไปทําแลวไดผลผลิตมา (the putting-out or Verlag system)” 
กลายสภาพไปเปนพอคานักหัตถอุตสาหกรรม (merchant-manufacturer) เดิมทีนายทุน
อุตสาหกรรมด้ังเดิม (primitive industrial capitalist) จะจางชาวบานซ่ึงเปนผูผลิตกึ่ง
อิสระและทํางานอยูท่ีบานทําการผลิตสินคาให และเม่ือนายทุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมได
สินคามาก็จะขายใหกับนายทุนพาณิชย (commercial capitalist) ท่ีเปนผูผูกขาดการคา
สง และการสงออก ความสัมพันธดังกลาวเห็นไดตามแผนผัง 

 พัฒนาการทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 17 เปนการแขงขันระหวางนายทุน
อุตสาหกรรมด้ังเดิมกับนายทุนพาณิชยท่ีผูกขาดการคาและการสงออก และกลาง
ศตวรรษที่ 17 น้ีเองท่ีการผลิตในโรงงานไดหันมาใชพลังงานแทนแรงงานคน และลัทธิ
ทุนนิยมอุตสาหกรรม (industrial capitalism) ก็เกิดข้ึนเต็มตัว 

  

  EC 214 226 



 

รูปภาพที่ 4.1 : แผนผังระบบใหงานไปทําไดสินคามา (putting-out or Verlag system) 

 
งานท่ีใหไปทํา 

 

 

 

 

 
 

 ยอนกลับมาท่ีบทบาทของพอคาหลังส้ินยุคกลาง พอคามิใชมีบทบาทในการ
ผลิตเทาน้ัน แตยังมีบทบาทดานการคาท้ังภายในและตางประเทศอีกดวย ขณะเดียวกัน
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของพวกเขาก็สูงข้ึนตาม รัฐชาติ (nation-states) 
ก็สนับสนุนการผูกขาดทางการคา เพราะทําใหการคาขยายตัวมากข้ึนและเปนแหลง
รายไดของรัฐชาติท่ีสําคัญ และสําหรับพอคาแลวการไดสิทธิผูกขาดเปนวิธีการที่ดี
ที่สุดในการพัฒนาโรงงานหัตถอุตสาหกรรม การขยายการคา และการสรางกําไร
มหาศาล โดยเฉพาะการผูกขาดการคากับตางประเทศของบริษัทใดบริษัทหน่ึง  มี
ความจําเปนมากในสมัยน้ัน เพราะการคาตองผจญภัยและมีความเส่ียงสูง ขณะเดียวกัน
สถาบันกษัตริยก็มีคาใชจายสูง เพ่ือรักษาและสรางความเขมแข็งใหสถาบัน การปกปอง
ผลประโยชนทางการคาระหวางประเทศจึงเปนที่มาของแหลงรายไดท่ีสําคัญ 

 การตอตานการผูกขาดการผลิตและการคาภายในประเทศยุคเร่ิมตนของลัทธิ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมมีบางประปรายในบางโอกาสแตก็เปนการตอตานเพื่อรักษา
ผลประโยชนของตัวเองท่ีคาบเกี่ยวอยูกับการผลิตและการคาน้ันๆ  ลัทธิทุนนิยม
อุตสาหกรรมดั้งเดิมไมถูกคัดคานการผูกขาดจากผูรับจางกึ่งอิสระ (Verleger) และ
นายทุนอุตสาหกรรมด้ังเดิม แตพวกเขาคัดคานการผูกขาดของนายทุนพาณิชย แตเม่ือ
ลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรมดั้งเดิมกลายเปนทุนนิยมอุตสาหกรรม (industrial capitalist) 
เต็มตัว นายทุนอุตสาหกรรมกลับกลายเปนผูสนับสนุนหรือปกปองการผูกขาดเสียเอง ส้ิน
ศตวรรษที่ 18 ไมมีความจําเปนในการผูกขาดการผลิตและการคา เพราะวิธีการผลิตแบบ

ผูผลิตกึ่งอิสระ 
(Verleger) 

นายทุนอุตสาหกรรมดั่งเดิม 

(primitive industrial capitalist) 
นายทุนพาณิชย 

(commercial capitalist) 
ขายสินคา 

สินคาท่ีไดมา 
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3. บริษัทขนาดใหญของประเทศอังกฤษกับการผูกขาดการคาระหวาง
ประเทศ 

 บริษัทรวมทุนนิยม (capitalist joint-stock Organization) ขนาดใหญท่ีไดสิทธิ
ผูกขาดการคาระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ ของโลกในชวงศตวรรษที่ 16 และ 17 
ประกอบดวย The Merchant Adventurers, The Eastland Company, The East India 
Company. การคาชวงน้ีเปนการคาท่ีเกิดจากการผูกขาดของบริษัทเหลาน้ี รวมท้ังพอคา
อิสระและพอคาคนกลางจาก เจนัว เวณิช และฮอลแลนด ธุรกิจท่ีดําเนินการอยู เปนการ
สะทอนคุณสมบัติของลัทธิทุนนิยมพาณิชยท่ีแทจริง แตตอมาการคามีความสลับซับซอน
มากข้ึน มีรูปแบบท่ีกาวหนามากข้ึน ซ่ึงรวมถึงการสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรม ทําให
ลัทธิทุนนยิมพาณิชยมีความสลับซับซอนมากข้ึน  

 เพ่ือลดความเสี่ยงภัยของการคา การมีอาณานิคมจึงกลายเปนอาวุธท่ีสําคัญ 
เปนความพยายามของพอคาและบริษัทท่ีจะควบคุมพ้ืนท่ีหางไกลที่ตัวเองทําการคาอยู 
ซ่ึงพวกเขาจะทําไดก็ตอเม่ือใชกองกําลังทหารของรัฐเขามาชวย ความเช่ือมโยงระหวาง
ผลประโยชนทางการคาและรัฐบาลแนนแฟนยิ่งขึ้น และนโยบายที่รัฐใหความสําคัญคือ
ปญหาเร่ืองการคา สัญญาการรวมมือระหวางรัฐและทุนพาณิชยยอมทําใหพอคามี
ความสุขยิ่ง บุคคลท่ีอยูในบริษัทการคาท่ีถือวาเปนผูนําทางความคิดดานเศรษฐศาสตร 
เชน คอกเคนี (Cockayne) ผูนําบริษัท The Eastland Company และสมุหบัญชีของพระ
เจาเจมสท่ี I เขาใชอิทธิพลท่ีมีอยูเปลี่ยนแปลงขอกําหนดท่ีควบคุมการคาเส้ือผาเพื่อลม
บริษัท The Merchant Adventurers ท่ีเปนคูแขง มิสเซลเดน (Misselden) นักพาณิชย
นิยมแถวหนาและเปนคณะกรรมการการคา (Board of Trade) เซอรโจเซีย ไชลด (Sir 
Josiah Child) ผูปกปองบริษัท The East India Company เขาช้ีวา บริษัทรวมทุน (joint-
stock company) ตองนําขุนนางและพอคามารวมทุนกัน และมุน (Mun) นักพาณิชยนิยม
ท่ียิ่งใหญ เปนตน 
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 พัฒนาการทางเศรษฐกิจไดสรางอํานาจใหกับพอคา แตไปทําลายสถาบันและ
หลักคิดท่ีขวางทางการขยายตัวของลัทธิพาณิชยนิยม โดยเฉพาะการทําลายความคิด
ทางสังคมที่ถายทอดจากหลักคําสอนทางศาสนา ยุคพาณิชยนิยมก็ไมตางจากยุคกลางใน
เร่ืองของการขัดแยงทางความคิดระหวางนักเทววิทยากับนักคิดรวมสมัย น่ันคือ เปนการ
ถกกันในเรื่องของปญหาของเงินตรา (money) และการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) และการ
นําเสนอดานศาสนา นักคิดชวงเวลานี้มีความแตกตางทางความคิดกันมาก ความสําคัญ
ของฝายศาสนจักรลดลง แตฝายนักคิดมีความสําคัญเพ่ิมข้ึน จุดเนนของการถกปญหา
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการอภิปรายในเรื่องรูปแบบเนื้อหาสาระทางเศรษฐศาสตร 
ความคิดถูกสงผานจากคําสอนของนักบวชคริสต ไปสูทฤษฎีพาณิชยนิยม เชน ความคิด
ของ โทมัส วิลสัน (Thomas Wilson) คาโรลูส มอลิแนส (Carolus Molinaeus)  ฌอง 
โบแดง (Jean Bodin) และ จอนห เฮลส (John Hales) สองคนแรกจะถกอภิปรายปญหา
เร่ืองการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) สองคนหลังเปนความกาวหนาทางความคิดของ
มนุษยชาติ   

 คาโรลูส มอลิแนส (Carolus Molinaeus) นักกฎหมายผูมีช่ือเสียงชาว
ฝร่ังเศส เขียนหนังสือ Tratatus Contractuum et Usarum (1546) เปนงานเขียนที่ทํา
ใหยุคน้ันต่ืนตระหนกตกใจ เพราะเขาสนับสนุนใหมีการเอาดอกเบี้ยจากเงินกู ดวยการ
กําหนดอัตราข้ันสูงท่ีจะคิดเอาดอกเบี้ยได ซ่ึงเปนความคิดท่ีแตกตางจากแนวคิดของนัก
เทววิทยา (theologians) ท่ีคัดคานการคิดเอาดอกเบี้ยอยางเดียว 

 โทมัส วิลสัน (Thomas Wilson) เขียนหนังสือ Discourse upon Usury มี
ความคิดเห็นตรงกันขามกับ มอลิแนส เขาคัดคานการขูดรีดดอกเบ้ีย (usury) โดยไมมี
ขอยกเวนใดๆ ท้ังส้ิน ความคิดของวิลสันสมัยน้ันมีอิทธิพลตอคณะลูกขุนมาก เพราะการ
ขูดรีดดอกเบ้ียเปนการผิดศีลธรรม แตแนวความคิดของเขาก็ไมสามารถนําไปปฏิบัติได 
และนักพาณิชยนิยมบางคนที่คัดคานการคิดดอกเบี้ย (interest) ก็ยกทัศนะของวิลสันมา
กลาวอางเพื่อสนับสนุนแนวคิดของพวกเขา 

 ฌอง โบแดง (Jean Bodin) เขียนหนังสือ Response aux Paradoxes de 
Malestroit (1569) โบแดงเปนผูมีอิทธิพลตอความคิดทางการเมืองมาก นอกเหนือจาก
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1. การมีทองคําและโลหะเงิน (gold and silver) ในประเทศจํานวนมาก 

2. การผูกขาดการคา 

3. การขาดแคลนสินคาท่ีมีสาเหตุมาจากการสงออก 
4. การใชจายฟุมเฟอยของกษัตริยและขุนนางศักดินา และ 

5. การเส่ือมคาหรือดอยคาของเหรียญเงินตรา 

 โบแดงกลาววาในหาสาเหตุนี้ สาเหตุแรกมีความสําคัญท่ีสุด เพราะการมี
ทองคําและโลหะเงินเกินความตองการภายในประเทศ ทําใหราคาสินคาเพิ่มข้ึน 
ประโยคน้ีจึงเปนประโยคที่ชัดเจนที่สุดเปนครั้งแรกที่เกี่ยวกับทฤษฎีปริมาณเงิน  
(a quantity theory of money) ปริมาณเงินท่ีเพิ่มข้ึนเกิดจากการขยายตัวของการคา 
โดยเฉพาะการคากับประเทศอเมริกาใต ซ่ึงเปนประเทศที่มีทองคําจํานวนมาก ทําให
ทองคําไหลเขาประเทศฝร่ังเศสมาก ประการที่สองน้ัน โบแดง ประณามการผูกขาด
การคาวาทําใหราคาสินคาเพิ่มสูงข้ึน ประการที่สาม การขาดแคลนสินคาภายในประเทศ
ทําใหราคาสินคาสูงข้ึน เพราะการไดเปรียบดุลการคาทําใหเงินตราจากประเทศสเปนและ
ประเทศคูคาอื่นๆ ไหลเขาฝร่ังเศสมาก เปนเหตุผลเหมือนกับสาเหตุแรก สวนประการที่
สี่ โบแดงไมไดกลาวย้ํามากนัก แตสํานักทฤษฎีการเงินสมัยใหมใหความสําคัญกับการใช
จายวาเปนสาเหตุใหเกิดเงินเฟอ เพราะการใชจายทําใหอุปสงครวมของระบบเศรษฐกิจ
เพิ่มสูงข้ึน การใชจายจึงตรงกันขามกับการถือเงินไวโดยไมนํามาใชจาย (hoarding) 
เพราะประเด็นหลังไมทําใหเกิดเงินเฟอตัวอยางเชน ปริมาณทองคําท่ีเพ่ิมข้ึน ถาหากนํา
ทองคําไปเก็บไว ราคาสินคาจะเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กนอย หรือไมเพิ่มข้ึนเลย สําหรับ
ประเด็นที่หา เปนการอภิปรายที่ถอดดามมาจากการวิเคราะหของออเรสเมที่
เ กี่ ย วกั บธร รมชา ติและผลตกกระทบของการ เ สื่ อ มค าหรื อด อยค า 
(debasement)ของเหรียญเงินตรา โดยโบแดงช้ีใหเห็นวาการเส่ือมคามีผลทําใหราคา
สินคาเพ่ิมข้ึน เพราะทําใหคาของเงินถูกลง จึงตองใชเงินจํานวนมากข้ึนในการส่ังซ้ือ
สินคาจากตางประเทศ  
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 โบแดงแยกแยะความแตกตางระหวางการเพิ่มข้ึนของราคาสินคาท่ีมีสาเหตุมา
จากดานการเงินท่ัวๆ ไป และราคาสินคาท่ีเพิ่มข้ึนท่ีเน่ืองมาจากสาเหตุธรรมชาติ
โดยเฉพาะ การแกปญหาราคาสินคาเพิ่มข้ึนจึงควรปลอยใหการคาเปนการคาแบบเสรี 
(free trade) 

 จอนห เฮลส (John Hales) เขียนหนังสือ A Discouse of the Common 
Weal of this Realm of England (1581)2  เปนผลงานที่ทันสมัยในยุคน้ันเชนเดียวกับ
ผลงานของ ฌอง โบแดง แมจะมีเน้ือหาท่ีแตกตางก็ตาม จอนห เฮลส เปนเมธีปราชญคน
หน่ึงกอนท่ีจะเขารับราชการในสํานักงานคณะกรรมการเพื่อการปกปอง Protector 
Somerset เขาแสดงใหเห็นวาเปนผูรูจริงเกี่ยวกับการปฏิวัติกรรมวิธีการผลิตเกษตรกรรม 
แตขอสรุปของเขามักจะออกมาในลักษณะประนีประนอม เขาเปนนักมนุษยวิทยา และ
การนําเสนอปญหาสังคมของเขาเปนตรรกะ และนําไปปฏิบัติได เขาไมไดประณามการ
เอาประโยชนสวนตนของมนุษยเพราะถือวาเปนธรรมชาติและไมสามารถขจัดให
หมดส้ินออกไปได เขาเช่ือวาความยุติธรรมเปนคุณธรรมเชนเดียวกับแนวคิดยุคกลาง 
ขอเสนอของเขาเกี่ยวกับการเอาประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวมกลายมา
เปนคําสอนที่แพรหลายในสมัยตอมา รัฐควรออกกฎหมายคุมครองผูท่ีเอาประโยชน
สวนตนและคนอื่นทั่วไปไดประโยชนดวย เชน การลอมร้ัวรอบบริเวณท่ีดินท่ีอุดมสมบูรณ
เพ่ือการปรับปรุงท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ไมควรจะไดรับการประณามในเร่ืองน้ี แตคนท่ี
เปลี่ยนที่ดินท่ีอุดมสมบูรณไปเปนทุงหญาเลี้ยงสัตวควรจะถูกขัดขวาง โดยการปลอยใหมี
การสงออกขาวโพดไดอยางเสรี และจํากัดการสงออกขนสัตว เปนตน 

 เฮลสมีทัศนะท่ีกาวหนาในเร่ืองการนําเขา เขาเสนอใหลดขอจํากัดการนําเขา
บางอยาง เพราะไมตองการใหมีการซื้อสินคาดอยคุณภาพจากตางประเทศ และเสนอให
สงออกวัตถุดิบจากประเทศอังกฤษไปผลิตสินคาในตางประเทศ แลวนําเขาสินคาและ
สงออกอีกทอดหน่ึง (re-import) การทําใหคาเงินเสื่อมหรือดอยคา (debasement) จะ
กอใหเกิดความเลวรายดานเศรษฐกิจมากมาย ซ่ึงถือเปนทัศนะเชนเดียวกันกับ 

                                                 
2 หนังสือเลมนี้เดิมเขาใจวาเขียนโดย W.S. แตปจจุบันพิสูจนไดแลววาเปนผลงานของ จอหน เฮลส 
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4. เอกลักษณของลัทธิพาณิชยนิยม 

 4.1 ลัทธิพาณิชยนิยมกับการสรางความแข็งแกรงใหรัฐชาติ 

 พัฒนาการทางความคิดเศรษฐศาสตรท่ีผานมาจะอยูในรูปของคําสอนท่ีเปน
หลักการ ไมวาจะเปนคําสอนของอริสโตเติลหรือกฎหมายนักบวชคริสต (Canon Law) 
แตพัฒนาการทางความคิดเศรษฐศาสตรอีกรูปแบบหนึ่งท่ีมิใชหลักคําสอน แตเปนทฤษฎี
ท่ีสรางข้ึนจากประสบการณดานการคาและงานที่เขาเกี่ยวของอยู น่ันคือ แนวคิดหรือ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของพอคา 

 มีความคิดเห็นแตกตางกันอยูบางวาลัทธิพาณิชยนิยมเร่ิมข้ึนเม่ือไร บางก็บอก
วาเร่ิมต้ังแตปลายทศวรรษท่ี 14 และตนศตวรรษที่ 15 บางก็บอกวาลัทธิพาณิชยนิยมที่
แทจริงเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 17 แต Philip A.S. Taylor3 เห็นวาสํานักคิดน้ีอยูในชวง
ศตวรรษที่ 16 และ 17 

 นานาทัศนะเกี่ยวกับความเห็นและความหมายของลัทธิพาณิชยนิยม เชน 
Schmoller ช้ีวาเปนลัทธิสรางชาติ (state-making) ศาตราจารย Hechscher มองวาเปน
กาวยางทางประวัติศาสตรของนโยบายเศรษฐกิจ ท่ีไดบรรจุเน้ือหาสาระเกี่ยวกับ
มาตรการทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงทางการเมืองและอํานาจของชาติ การสราง
รัฐชาติ (nation-state) เปนเปาหมายหลักโดยการใชเคร่ืองมือดานเศรษฐกิจอื่นๆ การ
แทรกแซงของรัฐเปนสวนที่สําคัญของหลักคําสอนของลัทธิพาณิชยนิยม รัฐบาลประเทศ
ตางๆ นําหลักการน้ีไปใช เพราะมองเห็นอยูแลววาเปนการสรางความเขมแข็งใหกับสม
บูรณาญาสิทธิรัฐ (absolutist state) ท้ังจากการแขงขันในตางประเทศและการทําลายลาง
ลัทธิประโยชนเฉพาะสวน (particularism) หรือลัทธิศักดินา (feudalism) เพ่ือปองกันการ
ขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ และการเมืองแขงกับอํานาจรัฐ ซ่ึงเห็นไดจากงานเขียนของ
โทมัส มุน (Thomas Mun) พอคาชาวอังกฤษท่ีเปนผูรูจริงคนหนึ่ง จนกระทั่งถึงฮอรนิก 

                                                 
3
 Philip A.S. Taylor, A  New Dictionary of Economics (London: Routledge & Kegan Paul, 1974) 
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รูปภาพที่ 4.2 : ตารางเปรียบเทียบลัทธิทุนนิยมกอนและหลังการปฏิวัติอเมริกา 

 
ที่มา: http://www4.alief.isd.tenet.edu/tmballi/I.S.N%20Pictures/mercantilism.JPG, 

27 สิงหาคม 2551 
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 พัฒนาการดานการคาและทฤษฎีเศรษฐศาสตรในชวงน้ีไดทําลายระบบ
เศรษฐกิจแบบศักดินา (feudal economy) ลงอยางส้ินเชิง และทําใหโครงสรางทาง
การเมืองแบบศักดินา (feudalist political structure) ลดบทบาทลง และเปนการเกิดข้ึน
ของรัฐชาติ (nation-state) เหตุการณน้ีดําเนินอยูในศตวรรษที่ 16 และแสดงใหเห็นวา
พอคาไมเพียงแตตองการทุนพาณิชยเทาน้ัน แตยังซอนผลประโยชนอยางอื่นไวดวย  
จากการยกเหตุผลของการสรางชาติ 

รูปภาพที่ 4.3 : การคาขายทางเรือสมัยพาณิชยนิยม 

 

ที่มา: http://lfa.atu.edu/ssphil/people/ssjw/us1/merchant.jpg, 27 สิงหาคม 2551. 

 นโยบายของนักพาณิชยนิยมจึงวางกรอบเพื่อสรางความแข็งแกรงใหชาติ และ
ใหชาตินํานโยบายของพวกเขาไปใช การขยายตัวทางดานพาณิชยกรรมนําไปสู
ผลประโยชนของปจเจกบุคคลท่ีหลากหลาย และกลุมผลประโยชนเหลาน้ีตางเพงมองไป
ท่ีอํานาจสวนกลาง วาจะเปนอํานาจรักษาประโยชนของพวกเขาได ในขณะท่ีตองแขงขัน
กับคูแขงทางการคา และทายสุด ประเทศก็ไดผลประโยชนจากการคา ดวยการสราง
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 นักพาณิชยนิยมสวนใหญจึงเชื่อในหลักการของ การใหรัฐเขามาควบคุม
กํากับดูแลการคา เพื่อขยายตลาดการคาใหกวางข้ึน ซ่ึงตางจากความเชื่อยุค
กลางที่ใหจํากัดขอบเขตการคา ประโยชนครอบจักรวาลที่รัฐและพอคาไดรวมกันไมมี
ใครรูได จนกระท่ังป 1550 ประโยชนท้ังหลายทั้งปวงจึงถูกเปดเผยออกมา ท้ังน้ีเพราะ
พอคาละเลยตอประโยชนของสังคมและของปจเจกบุคคล 

 ความสัมพันธระหวางองคกรทางเศรษฐกิจและการเมือง และระหวางแนวคิด
ทางเศรษฐกิจและการเมือง นโยบายเหลาน้ีตองสอดประสานซึ่งกันและกัน และเม่ือ
สังเกตในหวงท่ีผานมาจะพบวา ลัทธิทุนนิยมพาณิชยกําลังปูพื้นฐานเพื่อไปสูลัทธิทุนนิยม
สมัยใหม ซ่ึงเห็นไดจากอํานาจรัฐและการแทรกแซงของรัฐในเร่ืองเศรษฐกิจท่ีเอื้ออํานวย
ตอพัฒนาการของระบบทุนนิยม อยางไรก็ตามโครงสรางทางการเมืองยังเปนอุปสรรคอยู
ในขณะนั้น นักพาณิชยนิยมตองการสรางความเขมแข็งของชาติเพ่ือการปกปอง
ผลประโยชนทางการคาและทําลายกําแพงกีดก้ันในยุคกลาง เพื่อใหเกิดการขยายตัวของ
พาณิชยกรรม และก็ชัดเจนวา การควบคุมกํากับดูแล(regulation)และการจํากัด
การคาโดยการผูกขาด (monopoly) และการปกปองการคา (trade protection) 
เปนหลักการท่ีสําคัญ และจําเปนยิ่งของรัฐในขณะนั้น มีความตองการทุนพาณิชย 
(commercial capital ) มากขึ้น และการจัดสรรตลาด เพ่ือประกันการไดเปรียบตอคูแขง 
แตเม่ือลัทธิทุนนิยมเบงบานถึงขีดสุดเชนในปจจุบัน การผูกขาด (monopoly) การปกปอง
การคา (protection) และการควบคุมกํากับดูแล (regulation) ของรัฐก็ไมจําเปนอีกตอไป  
การผูกขาดการคาท่ีคาขายกับตางประเทศยืนหยัดอยูไดนานกวาการผูกขาดการคาใน
ประเทศ เพราะการผูกขาดการคาภายในประเทศไดรับการตอตานมากข้ึน การแขงขัน
ดานการผลิตและการคามีมากข้ึน 
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 4.2 ลัทธิพาณิชยนิยมกับความมั่งคั่ง 

 ส่ิงท่ีตรงกันขามกันระหวางทุนพาณิชย (commercial capital) และทุน
อุตสาหกรรม (industrial capital) ในระยะเริ่มแรกคือพัฒนาการของลัทธิทุนพาณิชย
น่ันเอง การถกปญหาระหวางนักพาณิชยนิยมที่เรียกตัวเองวา  “นักทองคําแทง 
(bullionists)”  และนักพาณิชยนิยม (mercantilists) เห็นไดจากการแสดงความคิดเห็น
ดานทฤษฎี ความมั่งคั่ง (wealth) วาอยูในรูปของเงินตรา(money) ในรูปของทองคํา
(gold) หรือในรูปของโลหะเงิน(silver)  แตแนนอนวาสมบัติ (treasure) ซ่ึงอาจเปน
เงินตราหรือโลหะมีคา(precious metals)  ซ่ึงอาจเปนทองคําแทง (bullion) หรือโลหะเงิน
(silver)  เปนรูปแบบของความมั่งคั่งท่ีในระยะแรกเอกชนนํามาใชซ้ือขายแลกเปลี่ยนกัน 
และใหเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน และกลายมาเปนสถาบันหลักของสังคม ประเด็นที่
ตามมาและถูกต้ังคําถามคือ ความม่ังคั่งเกิดจากเงินตรา ทองคํา หรือโลหะเงิน ซ่ึงเปน
ข้ันตอนที่ช้ีใหเห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ การสะสมสมบัติ (the formation of treasure) 
และบงช้ีใหเห็นเปนนัยวา เปนความกาวหนาท่ียิ่งใหญของการแลกเปลี่ยนภาคเอกชน
และการหมุนเวียนของเงินตรา ซ่ึงแตกตางจากการสะสมความมั่งคั่ง (wealth) ในรูปแบบ
ตามธรรมชาติในสมัยกอน  การสะสมความมั่งคั่งในรูปแบบหลังจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ 
สามารถแยกกระบวนการที่เช่ือมโยงระหวางเงินตราและชนชั้นพอคาออกจากกัน แนวคิด
เกี่ยวกับการม่ังคั่งจึงแยกออกจากสินคาซ่ึงเปนเจาของมูลคาการใช (use-value) ใหอยู
เฉพาะในรูปของการสะสมมูลคาแบบการแลกเปลี่ยนในรูปของเงินตรา (monetary store 
of exchange-value) การสะสมโลหะมีคา (precious metals) ท่ีใชทําเหรียญเงินตราจึง
เปนเร่ืองปกติธรรมดาในยุคโบราณ เพราะสมัยกรีกและโรมัน การสะสมโลหะมีคาเปน
เปาหมายดานนโยบายท่ีทํากันมาตลอด และรวมตลอดถึงยุคกลาง การแสวงหาความม่ัง
คั่งและอํานาจโดยคริสตจักร กษัตริย และขุนศึกศักดินา ก็อยูท่ีการสะสมสมบัติท่ีอยูในรูป
ของทองคํา โลหะเงิน หรือเงินตรา 

 แตในยุคพาณิชยนิยม ความม่ังคั่งไมไดผูกติดกับมูลคาการใชของสินคา แตผูก
ติดกับมูลคาการแลกเปลี่ยน เพ่ือใหไดมาซ่ึงสมบัติ (treasury) ลัทธิทุนนิยมพาณิชย
ช้ีใหเห็นทัศนะในเรื่องน้ีไดอยางชัดเจน ในยุคท่ีการพาณิชยกรรมถูกครอบงําโดยพลังการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การหมุนเวียนของสินคาเปนส่ิงจําเปนตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และ
ทายสุดคือ การสะสมเงินตราก็เปนธรรมเนียมปฏิบัติในการสะสมความมั่งคั่ง และ
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 4.3 ลัทธิพาณิชยนิยมกับการคา 

 จะเห็นวาการแสวงหาเงินตราเปนส่ิงท่ีเห็นพองตองกันของนักพาณิชยนิยม 
พวกเขามองกระบวนการเศรษฐกิจจากข้ันตอนเริ่มแรกมาสูข้ันตอนพาณิชยนิยม และ
นําไปสูการแยกแยะเงินตราและทุน (money and capital) และศาสตราจารย เฮคเชอร7 
ใหขอคิดเห็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับ “การหวาดกลัวตอสินคา (fear of goods)” ซ่ึงหมายถึง
การกลัววาสินคาจะขายไมไดและตองเนนไปท่ีการขายสินคาซ่ึงเปนลักษณะแนวคิดของ
นักพาณิชยนิยม เปนแนวคิดท่ีตรงกันขามกับเปาหมายการเก็บรักษาสินคาไวมากๆ ท่ี

                                                 
4
 E. Roll,  A History of Economic Thought (London: Faber and Faber Ltd., 1973), p.65. 

5
 D. Martin Luther 

6
 เพราะเปนการสงออกโลหะมีคาไปแลกเปล่ียนเปนสินคาจากตางประเทศ นําสินคานั้นเขาประเทศและ
สงออกอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะทําใหไดโลหะมีคามากกวาเดิม และจะทําใหความมัง่คั่งของประเทศเพิ่มมากขึ้น 
7
 E.F. Heckscher ศาสตราจารยชาวเยอรมันเขียนเรื่อง “Mercantilism” 
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 มาไลนส รังเกียจการนําเขาสินคาฟุมเฟอย 
 มิสเซลเดน ตองการสมบัติ (ทองคําและโลหะเงิน) 

มุน ตองการไดเปรียบดุลการคา  

 นักคิดท่ีเปนนักพาณิชยหัวกาวหนาคนอื่นๆ เชน ดาวีนองต (D’Avenant) บาร
บอน (Barbon) และไชลด หรือแมแตเพตตี (Petty) ผูใหกําเนิดเศรษฐศาสตรการเมือง
สมัยคลาสสิกสก็ยังไมม่ันใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการคากับตางประเทศ และ
ความม่ังคั่งของชาติ จึงตองพยายามสงออกใหมาก 

 4.4 ลัทธิพาณิชยนิยมกับเงินตรา 

 แนวคิดด่ังเดิมท่ีเปนท่ีมาของกําไร (profit) และตอมาคือทฤษฎีมูลคาแรงงาน
ของคลาสสิกส (classical labour theory of value) ท่ีแพรสะบัดในยุคสมัยพาณิชยนิยม 
โดยมีทัศนะวา เงินตราและสมบัติคือความม่ังคั่ง และ “ความมั่งคั่ง (wealth)” ในทัศนะ
ของนักพาณิชยนิยมใชในความหมายของ “ทุน (capital)” และทฤษฎีเงินตรา (theory of 
money) ของนักพาณิชยนิยมเปนสวนหน่ึงของทัศนะตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 สมัยพาณิชยนิยมไมมีการจําแนกวาอะไรคือเงินตรา (money) และอะไรคือทุน 
(capital) แตใชในความหมายรวมกัน การใชเงินตราอยางมีประสิทธิผลทําให
เศรษฐกิจแบบศักดินาและขอหามการขูดรีดดอกเบี้ยของนักบวชคริสตตายสนิท 
โดยนักพาณิชยนิยมมองวาการคาข้ึนอยูกับเงินตรา ที่ใดเงินตราขาดแคลนการคา
ก็จะฝดเคือง ที่ใดเงินตรามากการคาก็จะรุงเรือง นักพาณิชยนิยมมองวาเงินตรา
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 4.5 ลัทธิพาณิชยนิยมกับการขูดรีดดอกเบี้ยและดอกเบี้ย 

 เจอรัลด มาไลนส (Gerald Malynes) ขาราชการและพอคาท่ีประสบ
ความสําเร็จคนหน่ึง ไดแยกแยะความแตกตางระหวางการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) และ
ดอกเบี้ย เห็นไดจากงานเขียนเรื่อง Saint George for England Allegorically 
Described (1601) และ Consuetudo vel Lex Mercatoria (1622) เขาประณามวา
การขูดรีดดอกเบี้ยเปนความชั่วราย เปนการขูดรีดเอาเปรียบคนยากจนแตมนุษย
เปนสัตวธุรกิจ จึงเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถละเลิกได จึงควรควบคุมอัตรา
ดอกเบี้ย (interest rates) ที่ผูใหกูเรียกเก็บจากผูกู โดยนัยดังกลาว มาไลนสจึงเห็น
ดวยกับการเรียกเก็บดอกเบี้ย (interest) 

 เซอร โทมัส คัลเปปเปอร (Sir Thomas Culpepper) เขียนเรื่อง Tract 
against usurie (1621) เห็นดวยกับการกําหนดอัตราดอกเบี้ยข้ันสูง (maximum 
interest rate) และใหถือเปนอัตราดอกเบี้ยท่ีถูกตองตามกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยข้ันสูงท่ี
กําหนดไวจะทําใหพอคาชาวอังกฤษที่ขณะน้ันเสียดอกเบี้ยรอยละ 10 สามารถแขงขันกับ
พอคาชาวดัชท่ีเสียดอกเบี้ยรอยละ 6 ได แนวคิดน้ีสอดคลองกับแนวคิดของนักพาณิชย
นิยมเกี่ยวกับกลไกการชําระเงินระหวางประเทศ 

เซอร โจเซีย ไชลด (Sir Josiah Child) เปนผูที่ใหทัศนะตอดอกเบี้ย 
(interest) ชัดเจนที่สุดในบรรดานักพาณิชยนิยม ไชลดเขียนเร่ือง New Discourse 
of Trade (1669) และ Interest of Money Mistaken ไชลด ใหทัศนะวาอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่า เปนที่มาของความม่ังคั่งมิใชผลพวงของความมั่งคั่ง (cause not the 
effect of wealth) ถาการพาณิชยกรรมเปนวิถีแหงความมั่งคั่งของประเทศ และการลด
อัตราดอกเบี้ยลงจะไปกระตุนการคา จึงปฏิเสธไมไดวาอัตราดอกเบี้ยตํ่าเปนสาเหตุของ
ความม่ังคั่ง เหมือนคําท่ีกลาววา “ไขเกิดแมไก แมไกเกิดไข (The egg was the cause 
of the hen, and the hen the cause of the egg)” ซ่ึงหมายถึงวา อัตราดอกเบี้ยตํ่า
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 การโจมตีอัตราดอกเบี้ยสูงของนักพาณิชยนิยมในระยะเริ่มแรกน้ัน ถือเปนเร่ือง
ธรรมชาติ เพราะเปนยุคของการขาดแคลนสภาพคลอง การใหสินเช่ือของธนาคารขาด
การพัฒนาและเปนยุคของการเติบโตท่ีแขงขันกันระหวางพอคานักหัตถอุตสาหกรรม 
นายหางทอง และพอคาเงินระดับใหญ หลักการของลัทธิพาณิชยนิยมสรุปไดวา: 

 Economic policy prevailing in Europe during the 16th, 17th, and 18th 
centuries, under which governmental control was exercised over industry and 
trade in accordance with the theory that national strength is increased by a 
preponderance of exports over imports. Mercantilism was characterized not so 
much by a consistent or formal doctrine as by a set of generally held beliefs. 
These beliefs included the ideas that exports to foreign countries are preferable 
both to trade within a country and to imports; that the wealth of a nation depends 
primarily on the possession of gold and silver; and that governmental interference 
in the national economy is justified if it tends to implement the attainment of 
these objectives. The mercantilist approach in economic policy first developed 
during the growth of national states; efforts were directed toward the elimination 
of the internal trade barriers that characterized the Middle Ages, when a cargo of 
commodities might be subject to a toll or tariff at every city and river crossing. 
Industries were encouraged and assisted in their growth because they provided a 
source of taxes to support the large armies and other appurtenances of national 
government. Exploitation of colonies was considered a legitimate method of 
providing the parent countries with precious metals and with the raw materials on 
which export industries depended. 

 Mercantilism, by its very success in stimulating industry and developing 
colonial areas, soon gave rise to powerful antimercantilist pressures. The use of 
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colonies as supply depots for the home economies, and the exclusion of colonies 
from trade with other nations produced such reactions as the American 
Revolution, in which the colonists asserted their desire for freedom to seek 
economic advantage wherever it could be found. At the same time, European 
industries, which had developed under the mercantile system, became strong 
enough to operate both without mercantilist protection and in spite of mercantilist 
limitations. Accordingly, a philosophy of free trade began to take root. Economists 
asserted that government regulation is justified only to the extent necessary to 
ensure free markets, because the national advantage represents the sum total of 
individual advantages, and national well-being is best served by allowing all 
individuals complete freedom to pursue their economic interests. This viewpoint 
received its most important expression in The Wealth of Nations (1776) by the 
British economist Adam Smith. 

 The free-trade system, which prevailed during the 19th century, began to 
be curtailed sharply at the beginning of the 20th century in what has been called 
a revival of elements of mercantilist philosophy, or neomercantilism. High 
protective tariffs were reintroduced, and for political and strategic reasons, great 
emphasis was put on national self-sufficiency as opposed to national 
interdependence and a free flow of trade.  

Source: http://www.history.com/encyclopedia.do?vendorId=FWNE.fw..me088200. 
a#FWNE.fw..me088200.a 

5. ลัทธิทองคําแทงและลัทธิพาณิชยนิยม 

 แนวคิดของนักพาณิชยนิยมที่กลาวมาเปนเรื่องของทัศนะตอการขาย
สินคา (selling) การหวาดกลัวตอสินคาคางสตอก (the fear of goods) ความ
ตองการสะสมสมบัติ (treasure) และการคัดคานการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) ใหหัน
มาเก็บดอกเบี้ย (interest) แทน แนวคิดดังกลาวเปนคุณลักษณะของแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรในยุคสมัยน้ัน แตก็ยังมีแนวคิดของนักพาณิชยนิยมที่แตกตางออกไปของ
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 ทัศนะตอการสรางความรํ่ารวยใหกับชาติแรกเริ่มไมไดผูกโยงติดกับประโยชน
ของพอคา แตมีเปาหมายเพื่อปกปองสตอกของโลหะมีคาไวกับประเทศ โดยการ
ควบคุมการเคลื่อนยายโลหะมีคาออกนอกประเทศอยางเขมงวด เปนตนวา 
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ อุดหนุนเงินแบบใหเปลาเพื่อการ
เสาะหาโลหะมีคาที่ถือวาเปนตัวแทนของความมั่นคั่งที่สูงสุด และกลายมาเปน
นโยบายที่จําเปนที่ชัดเจนที่สุด ดวยการหามการสงออกโลหะมีคาและกระตุนการ
นําเขาของโลหะมีคา ซ่ึงขอหามลักษณะน้ีเหมือนกับขอหามในยุคกลางและคงอยู
จนกระทั่งยุคขัดแยงกันเองทางความคิดของนักพาณิชยนิยม ประมาณศตวรรษที่ 14 
ความกาวหนาทางการคาอยูในความสนใจของผูปกครอง เพราะการคามีความสัมพันธ
กับปริมาณโลหะมีคาของประเทศ เห็นไดจากพระราชบัญญัติป 1339 ท่ีพยายามบังคับให
พอคาสงออกขนสัตวตองนําเขาโลหะมีคาหน่ึงถาดตอการสงออกขนสัตวหน่ึงกระสอบ 
พระราชบัญญัติพาณิชยนาวีป 1381 หามการสงออกทองคํา และโลหะเงิน เพราะการ
ขาดแคลนเงินตราสมัยพระเจาริชารดท่ี II และริชารด แอเลสเบอรี เจาหนาท่ีโรงงาน
กษาปณ และเปนผูใหความสนใจเก่ียวกับการถกอภิปรายเรื่องดุลการคาของนักพาณิชย
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 การหามการสงออกทองคําและนําเขาสินคาฟุมเฟอยอยูในการควบคุมดูแลของ
สํานักปริวรรตเงินตรา (The office of Royal Exchange) แตการจํากัดและควบคุมทําได
ไมนานนักเนื่องจากพัฒนาการของการคาระหวางประเทศ พอคาไดคนพบวิธีการ
หลีกเลี่ยงท่ีถูกตองตามกฎหมายจากการพยายามปองกันการเคลื่อนไหวของราคาและ
อัตราแลกเปลี่ยน และการเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนยายทองคําและโลหะเงิน
ของสํานักปริวรรตเงินตรา ยิ่งทางการออกกฎเกณฑมาควบคุมเขมงวดเทาไรพอคายิ่ง
คนพบชองทางการหลีกเลี่ยงท่ีถูกตองตามกฎหมายมากเทาน้ัน การเติบโตทางการคาได
ทําลายหลักการเดิมของเจาหนาท่ีศุลกากรที่บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนลงไวในสมุด ต๋ัวแลก
เงิน (bill of exchange) กลายมาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการชําระหนี้ระหวางประเทศ และ
กอใหเกิดชนช้ันใหมของสังคมคือ ชนช้ันนักการเงินท่ีเช่ียวชาญการเงินระหวางประเทศ 
มาตรการครอบคลุมของรัฐจึงไมสามารถนํามาใชบังคับได และยังมีขอผอนปรนใหบริษัท
ท่ีไดรับสิทธิพิเศษสงออกทองคําไปยังหมูเกาะเคร่ืองเทศไดในแตละเที่ยวเรือ 
 การขยายตัวของพณิชยกรรมในศตวรรษที่ 16 ท่ีตองเผชิญกับปญหาการ
แขงขันทางการคาของชาติตางๆ และการเคลื่อนยายโลหะมีคาออกนอกประเทศจํานวน
มาก ก็นํามาสูปญหาเกาอีกคร้ังหนึ่ง น่ันคือ คําถามเกี่ยวกับการควบคุมกํากับดูแล 
(regulation) การคา “นักทองคําแทง (bullionists)” คือชื่อที่ต้ังใหกับบุคคลที่รื้อ
ฟนขอหามการสงออกโลหะมีคาข้ึนมาใหม และต้ังสํานักปริวรรตเงินตราข้ึนมา
ใหม เพื่อใหมีบทบาทควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศเพ่ิมข้ึนมาก
ข้ึน ตัวแทนที่สําคัญท่ีสุดของสํานักความคิดน้ีคือ เจอรัลด มาไลนส (Gerald Malynes)  
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 5.1 แนวคิดของ เจอรัลด มาไลนส  

 Money was devised as a means of exchange and as a common 
measure. The bill of exchange was designed as such a common measure in 
international transactions. Exchanges that took place at this ratio (the ratio of the 
values of two currencies) were the only ones to correspond to the “par pro pari” 
which was the moral foundation of exchange” 

Gerald Malynes 

 เจอรัลด มาไลนส (Gerald Malynes)  เปนผูรับเอาทัศนะของวิลสันเกี่ยวกับ
การขูดรีดดอกเบี้ย ซ่ึงเปนการมองปญหาสังคมทั่วๆไป เชนเดียวกับนักคิดยุคกลาง
เพราะ  มาไลนลเช่ือในเร่ืองความแนนอน (certainty) และความสมานฉันทวาจะเปนตัว
ควบคุมความมั่งคั่งรวมกันอยางม่ันคง ซ่ึงความสําเร็จน้ีทายสุดแลวรัฐก็จะไดประโยชน 
เขาเนนการแทรกแซงของรัฐไปท่ีเร่ืองเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการคา
ระหวางประเทศและการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศท่ีถือวามีความสําคัญท่ีสุด
และเพิ่มเติมดวยเรื่องการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) ในเรื่องการขูดรีดดอกเบี้ย เขารูสึกวา
เปนสัญลักษณของความช่ัวรายท่ีฝงรากลึก ตัวอยางเชน ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนของ
นักการเงินภาคเอกชน (บอยคร้ังเปนการขูดรีดดอกเบี้ย) โดยการลดปริมาณทองคําแทง
ภายในประเทศและทําใหอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน แนวคิดที่แทจริงของมาไลนสจะ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศที่เปนปญหาใหญทางเศรษฐกิจ 
เขานําเสนอปญหาน้ีดวยจิตใจแบบแนวคิดยุคกลางที่ต้ังอยูบนพื้นฐานดานจริยธรรม 
มาไลนส วิเคราะหสาเหตุของการเคลื่อนยายทองคําและทฤษฎีการคาระหวางประเทศได
อยางล้ําหนามาก 

 มาไลนส เร่ิมตนโดยการยอมรับวา การแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศและ
ภายในประเทศเปนความจําเปน การคาเปนผลประโยชนสวนตนของพอคา รัฐบาลตอง
ควบคุมเพ่ือจะมั่นใจไดวาสังคมจะไดรับสวัสดิการท่ีดี เงินตราถูกสรางข้ึนมาเพื่อเปน
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและเปนมาตรวัดมูลคา ต๋ัวแลกเงินก็เชนเดียวกันแต
ใชเปนมาตรวัดมูลคาของการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศแตพอคาเงินก็ใชเลหกล
แสวงหาประโยชนจากต๋ัวแลกเงิน การแลกเปลี่ยนที่ผิดกฎหมายท่ีเติบโตเพิ่มข้ึนได
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 มาไลนส ไดกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพขึ้นมา และแสดงใหเห็นวาถา
อัตราแลกเปลี่ยนผันผวนไมอยูในดุลยภาพจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายทองคําอยางไร ซ่ึง
ตอมาก็คือทฤษฎีการกําหนดคาทองคํา (the theory of the specie points) มาไลนส
เสนอใหแกปญหาอัตราแลกเปลี่ยนที่ไมยุติธรรมเพื่อปองกันทองคําไหลออกนอกประเทศ
วา การทําธุรกรรมการแลกเปลี่ยนใหเปนหนา ท่ีของผูปริวรรตทางการ (Royal 
Exchanger) หรือไมก็ เปนผู ท่ีได รับมอบอํานาจจากกษัตริย เทา น้ัน ธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยนที่ไมเทากับคาเสมอภาคการแลกเปลี่ยน(par pro pari) ตองถูกหามเด็ดขาด 
การแลกเปลี่ยนใตเง่ือนไขคาเสมอภาคการแลกเปล่ียนเทาน้ันจึงจะทําได ท้ังน้ี เพ่ือ
ปองกันเลหเหลี่ยมของพอคาเงิน ทําใหการแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ และเพื่อรักษาสมบัติ
ของชาติไมใหร่ัวไหลออกนอกประเทศ ซ่ึงประเด็นหลังเปนวัตถุประสงคหลักของมาไลนส 

                                                 
8 โรงกษาปณจะผลิตเหรียญเงินและเหรียญทองแลวกําหนดคาเหรียญใหเทากับมูลคาของเงินหรือทองคําท่ี
ใชทําเหรียญนั้นๆ  
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 5.2 แนวคิดของเอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

 “…in order to make sure that trade was beneficial it was necessary to 
know first the relation of import and exports. Returns should be made and 
nation’s trade cast into “Ballance of Trade” which would show us the difference of 
waight in commerce of one Kingdome with one another.” “…the policy of the 
state should be to secure a favourable, and prevent an unfavorable, balance; for 
with a surplus of exports of the country would receive treasure and grow rich” 

Edward Misselden 

 เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน (Edward Misselden) เปนพอคาชาวอังกฤษช้ันนําคน
หน่ึงในขณะนั้นและเปนสมาชิกคนหน่ึงของบริษัท Merchant Adventurers เขียนเรื่อง 
Free Trade, or The Meanes to Make Trade Flourish (1622) และ The Circle of 
Commerce (1623) และเปนหนังสือท่ีตีพิมพเลมแรกท่ีใชคําวา “ดุลการคา (balance of 
trade)”9 

 มิสเซลเดนก็เหมือนกับนักพาณิชยนิยมคนอื่นๆ ท่ีสรางทฤษฎีข้ึนมาเพื่อใชเปน
นโยบายในการปกปองประโยชนท่ีเขาเปนตัวแทนอยู ซ่ึงเห็นไดชัดเจนจากผลงานเลม
แรกท่ีพยายามจํากัดการคาใหอยูภายในแวดวงของคริสตจักร (Christendom) โดยให
เหตุผลวาการคากับตะวันออกทําใหทองคําไหลออกนอกประเทศและไมไดกลับคืนมา มิ
สเซลเดนไมไดคัดคานบริษัทการคาท่ีไดสิทธิพิเศษเสมอไป แตการคาท่ีไมมีการควบคุม
จะเปนอันตรายตอการกินดีอยูดีของสังคม เขาคัดคานการผูกขาดการคา (monopoly) แต
ตองการใหมีผูคานอยราย (oligopoly)  

 มิสเซลเดนใหทัศนะเร่ืองการคาระหวางประเทศวาอัตราการแลกเปลี่ยน
ระหวางประเทศก็เหมือนกับราคาสินคาชนิดใดชนิดหน่ึง ที่ราคาถูกกําหนดโดย
ประโยชนของสินคาน้ันๆ และราคาที่กําหนดในขณะนั้นจะสูงหรือตํ่าจะแปรผัน
ข้ึนอยูกับการตัดสินใจของผูซ้ือและผูขาย  เชนเดียวกัน ราคาการแลกเปลี่ยน
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 การจะตัดสินวาการคาใหประโยชนหรือไมอยางไรตองดูความสัมพันธระหวาง
การนําเขาและสงออก โดยพิจารณาท่ี “ดุลการคา (Balance of Trade)” ซ่ึงจะช้ีใหเห็น
ความแตกตางของฐานะทางการคาของราชอาณาจักรกับประเทศอื่น ฉะน้ัน นโยบาย
ของรัฐตองรักษาดุลการคาใหไดเปรียบ (favourable balance) และปองกันไมให
ดุลการคาเสียเปรียบ (unfavourable balance) การสงออกที่เกินดุลจะทําให
ประเทศไดสมบัติและร่ํารวยข้ึน ขณะเดียวกันการกระตุนการสงออกจะทําใหคน
ยากจนมีงานทําจากการผลิตสินคาเพ่ือสงออก แตการนําเขาจะใหผลตรงกันขาม
โดยเฉพาะการนําเขาสินคาฟุมเฟอย ประเทศอังกฤษตองพัฒนาการประมงเพื่อจะไดไม
พึ่งพาอาหารจากตางประเทศ 

 5.3 แนวคิดของแอนโตนิโอ เซอรรา 

 Quantity of industry, quality of the population, extensive trading operation 
and regulations of the sovereign are the common means of all countries in 
obtaining a plentiful supply of the precious metals 

Antonio Serra 

แอนโตนิโอ เซอรรา (Antonio Serra) เปนชาวพื้นเมืองโคเซนซา ประเทศ
อิตาลี ประวัติเกี่ยวกับตัวเขามีนอยมากเขียนเรื่อง Breve Trattato เขาเสนอวิธีการที่จะ
ทําใหประเทศที่ไมมีเหมืองทองคําและเหมืองเงินวาจะมีทองคําและโลหะเงินมาไดอยางไร 
การจะทําใหประเทศมีโลหะมีคาจํานวนมากนั้น วิธีการแรกที่แตละประเทศมีไม
เหมือนกันคือ การมีผลผลิตภายในประเทศจํานวนมาก แลวสงไปแลกเปลี่ยน
โลหะมีคากับตางประเทศ และสภาพทางภูมิศาสตรที่ทําใหประเทศไดเปรียบใน
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1. เนนการผลิตไปที่สินคาหัตถอุตสาหกรรม เพราะอุตสาหกรรมไดเปรียบ
กวาเกษตรกรรม เพราะเปนการผลิตท่ีไมข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ผลผลิตไมเนาเสีย 
สามารถผลิตไดเปนจํานวนมาก มีราคาตลาดท่ีแนนอน และกําไรจากสินคาหัตถ
อุตสาหกรรมมากกวาสินคาเกษตรกรรม 

2. พัฒนาคุณภาพของประชาชน ประชาชนจะมีคุณภาพยอมข้ึนอยูกับความ
ขยัน ฉลาด และมีวิญญาณของการเปนผูประกอบการ 

3. สรางปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการคา เพราะการคาจะทําใหไดเงินมามาก 
และการมีเงินมากจะทําใหการคาขยายตัว และ 

4. รัฐตองมีนโยบายชวยเหลือหรือเปนไปในทิศทางเพื่อการไดมาซึ่งความ
มั่งคั่ง 

 

 เซอรรา ไดตรวจสอบความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนและปริมาณทองคํา
แทงของประเทศ โดยชี้ใหเห็นวา ถาอัตราแลกเปลี่ยนภายในประเทศสูง ทองคําจะ
ไหลออกนอกประเทศ ในทางกลับกัน ทองคําจะไหลเขาประเทศ ความตองการ
สินคาจากตางประเทศ จะทําใหประเทศขาดแคลนเงินตรา เซอรราไมเห็นดวยกับขอหาม
การสงออกเงินตรา ท่ีวาการสงออกเงินตราเปนส่ิงท่ีไรประโยชน โดยกลาววา ไมมีใคร
สงออกเงินตราโดยไมมีเปาหมาย ถาสงออกเงินตราเพ่ือซ้ือสินคาจากตางประเทศ 
แลวนําสินคาน้ันสงออกอีกทีหน่ึง กําไรจากการสงออกก็จะทําใหสตอกของ
ทองคําแทงภายในประเทศเพิ่มข้ึน 
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 5.4 แนวคิดของโทมัส มุน 

 “For goods in which England has something like a monopoly a high price 
may be charged; while for other price should be low enough to compete with 
rivals. Nor is it wise to sell cheaply in order to drive out competitors and then to 
charge excessive price” 

Thomas  Mun 

โทมัส มุน (Thomas Mun) มีชีวิตอยูชวง 1571-1641 มุน
เปนพอคาชาวอังกฤษแถวหนาคนหน่ึงในสมัยน้ัน เขาประสบ
ความสําเร็จดานการคา มีประสบการณดานการคาในประเทศ
อิตาลี และเมืองลีวองตเขารวมงานกับบริษัท East India 
Company และตอมาไดเปนผูอํานวยการบริษัทจนกระทั่งถึง
แกกรรม มุนเขียนเร่ือง A Discourse of Trade from 
es (1621) และ England’s Treasure by Forraign Trade 

(1630) แตบุตรชายเปนผูตีพิมพโดยในป 1664 หนังสือเลมแรกเขียนข้ึนมาเพื่อปกปอง 
บริษัทของเขาท่ีถูกโจมตีวา ไดรับสิทธิพิเศษใหสงออกทองคําได โดยคิดเปนมูลคา 
30,000 ปอนด  ของแตละเที่ยวเรือ โดยมีขอแมวาจะตองนําเขาทองคําเขามาภายในหก
เดือน การไดรับสิทธิดังกลาวทําใหทองคําไหลออกนอกประเทศ มุนช้ีแจงวาบริษัท East 
India Company คาขายแลวนําเขาสมบัติใหประเทศมากกวาการคาของทุกบริษัทรวมกัน 
บริษัทไมไดสงออกทองคํามากกวาท่ีไดรับอนุญาต จํานวนทองคําดังกลาวทําใหการคา
กับอินเดียมีตนทุนถูกลง ดวยการตัดพอคาคนกลางชาวเตอรกิสออกไป และยังนํา
วัตถุดิบเขามาผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมภายในประเทศอีกดวย และเม่ือผลิตสินคาไดก็
สงออกไปขายตางประเทศอีกทีหน่ึง ก็จะไดทองคําเขาประเทศตราบเทาท่ียังมีการสงออก 
และมุนประณามพอคาเงินตราระหวางประเทศวาเปนผูทําใหประเทศสูญเสียทองคํา 

 ในหนังสือเลมท่ี 2 มุนแสดงความค

England into East Indi

ิดเห็นอยางเต็มท่ีในดานความคิดของลัทธิ
ุนนิยมพท าณิชย (commercial capitalism) เขาจัดลําดับของชนชั้นพอคาใหเปนคน

ชั้นสูงของสังคม พอคาตองไดรับการอบรมสั่งสอนดานศีลธรรมมาอยางดี การคา
ระหวางประเทศโดยพอคาเปนการสรางความมั่งคั่งใหชาติ มุนมีความชัดเจนมากใน
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"England's Treasure by Foreign Trade" 

Thomas Mun (pub. 1664) 

 

 

Thomas Mun (1571-1641) was one of the directors of the East India 
Company, one of England's earliest and largest companies engaged in 
colonial and overseas trade. His "England's Treasure by Foreign Trade", 
written in the 1630s, but not published until 1664, is a classic statement 
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of the economic doctrine known as mercantilism. 

 

The Qualities Which Are Required In A Perfect Merchant Of Foreign 
Trade. 

The love and service of our Country consisteth not so much in the 
knowledge of those duties which are to be performed by others, as in 
the skilful practice of that which is done by our selves; and therefore 
(my Son) it is now fit that I say something of the Merchant, which I hope 
in due time shall be thy Vocation: Yet herein are my thoughts free from 
all Ambition, although I rank thee in a place of so high estimation; for 
the Merchant is worthily called The Steward of the Kingdoms Stock, by 
way of Commerce with other Nations; a work of no less Reputation than 
Trust, which ought to be performed with great skill and conscience, that 
so the private gain may ever accompany the publique good. And 
because the nobleness of this Profession may the better stir up thy 
desires and endeavors to obtain those abilities which may effect it 
worthily, I will briefly set down the excellent qualities which are required 
in a perfect Merchant. 

1. He ought to be a good Penman, a good Arithmetician, and a good 
Accomptant, by that noble order of Debtor and Creditor, which is used 
only amongst Merchants; also to be expert in the order and form of 
Charter-parties, Bills of Lading, Invoices, Contracts, Bills of Exchange, 
and Policies of Insurance. 

2. He ought to know the Measures, Weights, and Monies of all foreign 
Countries, especially where we have Trade, and the Monies not only by 
their several denominations, but also by their intrinsique values in weight 
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and fineness, compared with the Standard of this Kingdom, without 
which he cannot well direct his affaires. 

3. He ought to know the Customs, Tolls, Taxes, Impositions, Conducts 
and other charges upon all manner of Merchandize exported or imported 
to and from the said Foreign Countries. 

4. He ought to know in what several commodities each Country 
abounds, and what be the wares which they want, and how and from 
whence they are furnished with the same. 

5. He ought to understand, and to be a diligent observer of the rates of 
Exchanges by Bills, from one State to another, whereby he may the 
better direct his affairs, and remit over and receive home his Monies to 
the most advantage possible. 

6. He ought to know what goods are prohibited to be exported or 
imported in the said foreign Countries, lest otherwise he should incur 
great danger and loss in the ordering of his affairs. 

7. He ought to know upon what rates and conditions to fraight his Ships, 
and ensure his adventures from one Country to another, and to be well 
acquainted with the laws, orders and customs of the Insurance office 
both here and beyond the Seas, in the many accidents which may 
happen upon the damage or loss of Ships or goods, or both these. 

8. He ought to have knowledge in the goodness and in the prices of all 
the several materials which are required for the building and repairing of 
Ships, and the divers workmanships of the same, as also for the Masts, 
Tackling, Cordage, Ordnance, Victuals, Munition, and Provisions of 
many kinds; together with the ordinary wages of Commanders, Officers, 
and Manners, all which concern the Merchant as he is an Owner of Ships. 
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9. He ought (by the diverse occasions which happen sometimes in the 
buying and selling of one commodity arid sometimes in another) to have 
indifferent if not perfect knowledge in all manner of Merchandize or 
wares, which is to be as it were a man of all occupations and trades. 

10. He ought by his voyaging on the Seas to become skilful in the Art of 
Navigation. 

11. He ought, as he is a Traveler, and sometimes abiding ill foreign 
Countries, to attain to the speaking of diverse Languages, and to be a 
diligent observer of the ordinary Revenues and expenses of foreign 
Princes, together with their strength both by Sea and Land, their laws, 
customs, policies, manners, religions, arts, and the like; to be able to 
give account thereof in all occasions for the good of his Country. 

12. Lastly, although there be no necessity that such a Merchant should 
be a great Scholar; yet is it (at least) required, that in his youth he learn 
the Latin tongue, which will the better enable him in all the rest of his 
endeavors. 
 
The Means To Enrich This Kingdom, And To Increase Our Treasure 

Although a Kingdom may be enriched by gifts received, or by purchase 
taken from some other Nations, yet these are things uncertain and of 
small consideration when they happen. The ordinary means therefore to 
increase our wealth and treasure is by Foreign Trade, wherein wee must 
ever observe this rule; to sell more to strangers yearly than wee 
consume of theirs in value. For suppose that when this Kingdom is 
plentifully served with the Cloth, Lead, Tin, Iron, Fish and other native 
commodities, we doe yearly export the overplus to foreign Countries to 
the value of twenty two hundred thousand pounds; by which means we 
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are enabled beyond the Seas to buy and bring in foreign wares for our 
use and Consumptions, to the value of twenty hundred thousand 
pounds: By this order duly kept in our trading, we may rest assured that 
the kingdom shall be enriched yearly two hundred thousand pounds, 
which must be brought to us in so much Treasure; because that part of 
our stock which is not returned to us in wares must necessarily be 
brought home in treasure. 

 
The Exportation Of Our Moneys In Trade Of Merchandize Is A Means 
To Increase Our Treasure 

This Position is so contrary to the common opinion, that it will require 
many and strong arguments to prove it before it can be accepted of the 
Multitude, who bitterly exclaim when they see any monies carried out of 
the Realm; affirming thereupon that wee have absolutely lost so much 
Treasure, and that this is an act directly against the long continued laws 
made and confirmed by the wisdom of this Kingdom in the High Court of 
Parliament, and that many places, nay Spain itself which is the Fountain 
of Money, forbids the exportation thereof, some cases only excepted. 

First, I will take that for granted which no man of judgment will deny, 
that we have no other means to get Treasure but by foreign trade, for 
Mines we have none which do afford it, and how this money is gotten in 
the managing of our said Trade I have already showed, that it is done 
by making our commodities which are exported yearly to over balance in 
value the foreign wares which we consume; so that it resteth only to 
show how our moneys may be added to our commodities, and being 
jointly exported may so much the more increase our Treasure. 

We have already supposed our yearly consumptions of foreign wares to 
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be for the value of twenty hundred thousand pounds, and our 
exportations to exceed that two hundred thousand pounds, which sum 
wee have thereupon affirmed is brought to us in treasure to balance the 
account. But now if we add three hundred thousand pounds more in 
ready money unto our former exportations in wares, what profit can we 
have (will some men say) although by this means we should bring in so 
much ready money more than wee did before, seeing that wee have 
carried out the like value. 

To this the answer is, that when we have prepared our exportations of 
wares, and sent out as much of everything as wee can spare or vent 
abroad; It is not therefore said that then we should add our money 
thereunto to fetch in the more money immediately, but rather first to 
enlarge our trade by enabling us to bring in more foreign wares, which 
being sent out again will in due time much increase our Treasure. 

For although ill this manner we do yearly multiply our importations to the 
maintenance of more Shipping and Mariners, improvement of His 
Majesties Customs and other benefits; yet our consumption of those 
foreign wares is no more than it was before; so that all the said increase 
of commodities brought by the means of our ready money sent out as is 
afore written, doth in the end become an exportation unto this of a far 
greater value than our said moneys were. 

The answer is (keeping our first ground) that if our consumption of 
foreign wares be no more yearly than is already supposed, and that our 
exportations be so mightily increased by this manner of Trading with 
ready money, as is before declared: It is not then possible but that all 
the over balance or difference should return either in money or in such 
wares as we must export again, which, as is already plainly showed will 
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be still a greater means to increase our Treasure. 

For it is in the stock of the Kingdom as in the estates of private men, 
who having store of wares, do not therefore say that they will not 
venture out or trade with their money (for this were ridiculous) but do 
also turn that into wares, whereby they multiply their Money, and so by 
a continual and orderly change of one into the other grow rich, and 
when they please turn all their estates into Treasure; for they that have 
Wares cannot want money. 

Neither is it said that Money is the Life of Trade, as if it could not 
subsist without the same; for we know that there was great trading by 
way of commutation or barter when there was little money stirring in the 
world. The Italians and some other Nations have such remedies against 
this want, that it can neither decay nor hinder their trade, for they 
transfer bills of debt, and have Banks both publick and private, wherein 
they do assign their credits from one to another daily for very great 
sums with ease and satisfaction by writings only, whilst in the mean time 
the Mass of Treasure which gave foundation to these credits is 
employed in Foreign Trade as a Merchandize, and by the said means 
they have little other use of money in those countries more than for their 
ordinary expenses. It is not therefore the keeping of our money in the 
Kingdom, but the necessity and use of our wares in foreign Countries, 
and our want of their commodities that causeth the vent and 
consumption of all sides, which makes a quick and ample Trade. If we 
were once poor, and now having gained some store of money by trade 
with resolution to keep it still in the Realm, shall this cause other 
Nations to spend more of our commodities than formerly they have 
done, whereby we might say that our trade is Quickened and Enlarged? 
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No verily, it will produce no such good effect, but rather, according to 
the alteration of times by their true causes, we may expect the contrary; 
for all men do consent that plenty of money in a Kingdom doth make the 
native commodities dearer, which as it is to the profit of some private 
men in their revenues, so is it directly against the benefit of the Public in 
the quantity of the trade; for as plenty of money makes wares dearer, so 
dear wares decline their use and consumption. 

There is yet an objection or two as weak as all the rest: that is, if we 
trade with our Money we shall issue out the less wares; as if a man 
should say, those Countries which heretofore had occasion to consume 
our Cloth, Lead, Tin, Iron, Fish, and the like, shall now make use of our 
monies in the place of those necessaries, which were most absurd to 
affirm, or that the Merchant had not rather carry out wares by which 
there is ever some gains expected, than to export money which is still 
but the same without any increase. 

But on the contrary there are many Countries which may yield us very 
profitable trade for our money, which otherwise afford us no trade at all, 
because they have no use of our wares, as namely the East Indies for 
one in the first beginning thereof, although since by industry in our 
commerce with those Nations we have brought them into the use of 
much of our Lead, Cloth, Tin, and other things, which is a good addition 
to the former vent of our commodities. 

Again, some men have alleged that those Countries which permit money 
to be carried out, do it because they have few or no wares to trade 
withal, but we have great store of commodities, and therefore their 
action ought not to be our example. 

To this the answer is briefly, that if we have such a quantity of wares as 
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doth fully provide us of all things needful from beyond the seas, why 
should we then doubt that our monies sent out in trade, must not 
necessarily come back again in treasure, together with the great gains 
which it may procure in such manner as is before set down? And on the 
other side, if those Nations which send out their monies do it because 
they have but few wares of their own, how come they then to have so 
much Treasure as we ever see in those places which suffer it freely to 
be exported at all times and by whomsoever? I answer, Even by trading 
with their Moneys; for by what other means can they get it, having no 
Mines of Gold or Silver? 

Thus may we plainly see, that when this weighty business is duly 
considered in his end, as all our humane actions ought well to be 
weighed, it is found much contrary to that which most men esteem 
thereof, because they search no further than the beginning of the work, 
which misinforms their judgments, and leads them into error. For if we 
only behold the actions of the husbandman in the seed-time when he 
casteth away much good corn into the ground, we will rather accept him 
a mad man than a husbandman, but when we consider his labors in the 
harvest which is the end of his endeavors, we find the worth and 
plentiful increase of his actions.  

 

SOURCE: From: Thomas Mun, England's Treasure by Foreign Trade 
(New York, 1895), pp. 7-27. Reprinted in Eugen Weber, ed., The 
Western Tradition, Vol. II, 4th ed. (Lexington, MA; D.C. Heath, 1990) pp. 
399-407.  
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 มือนกับนักพาณิชยนิยมคนอื่นๆ ท่ี เกรงวาปริมาณเงินท่ีลดลง
ภายในประเทศจะทําใหราคาสินคาถูกลง ซ่ึงจะทําใหสงสินคาออกในราคาท่ีถูก แตนําเขา
ินคาแพง ผลกําไรจากการคาก็จะสูญเสียไป และทําใหทองคําภายในประเทศลดลง โดย
ลักคิดน

สูญเสียโอกาสในการทําเงินใหมากข้ึน พูดอีกนัยหน่ึงคือ ตองเอาเงินไปตอเงินและ

ึ้นกับทุกประเทศ 
ละกลาว

มุนก็ เห

ส
ห ี้ นักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิกสไดวิเคราะหเชื่อมโยงระหวางราคา 
(prices) ปริมาณทองคํา (specie stocks) อัตราแลกเปลี่ยน (exchange rates) และ
ดุลการคา ซ่ึงก็คือ ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ (theory of international trade) 

 มุนคัดคานหลักการท่ีวาใหเก็บสมบัติ(ทองคําและโลหะเงิน) ไวภายในประเทศ 
ไมควรนําไปคาขายกับตางประเทศโดยช้ีวา คนที่มีเงินแตไมนําเงินไปคาขาย ก็จะ

ตองเขาใจวา การมีเงินภายในประเทศจํานวนมากทําใหสินคาภายในประเทศแพง
ข้ึน ซ่ึงจะทําใหคนบางคนมีรายไดและผลกําไรเพิ่มข้ึน แตประโยชนของสาธารณะ
ชนทั่วไปสูญเสีย ราคาสินคาที่แพงจะทําใหการใชและการบริโภคลดลง (For all 
men do consent that plenty of mony in a kingdom doth make the natife 
commodity dearer, which as it is to the profit of some private men in their 
revenues, so is it directly against the benefit of the Publique in the quantity of the 
trade; for as plenty of mony makes wares dearer, so dear wares decline their use 
and consumption.) มุนพยายามชี้ใหเห็นวา การคาจะนําประโยชนใหประเทศอยางไร 
เม่ือพอคานําสินคาไปขายตางประเทศ เขาก็จะซ้ือสินคากลับมาในปริมาณท่ีมากกวา 
ขณะเดียวกันก็เปนการยกระดับราคาสินคาของเราในตางประเทศใหสูงข้ึนดวย แลวยัง
เช่ือมโยงไปสูคาเชาท่ีดินของขุนนางที่ดินท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การคากับตางประเทศจะทําให
ปริมาณเงินภายในประเทศเพิ่มข้ึน คนก็จะมีเงินซ้ือท่ีดินเพ่ิมข้ึน ขุนนางศักดินาก็จะขาย
ท่ีดินไดราคาแพง เปนทัศนะของมุนที่ย้ําใหเห็นความสําคัญของการคา 

 มุนใหเหตุผลวาทําไมประเทศสเปนจึงสูญเสียทองคํา สาเหตุนอกจากจะมาจาก
ภาวะสงครามแลว  สเปนยัง เปนประเทศที่ นํ า เข า สินค ามาก  เพราะการผลิต
ภายในประเทศมีไมเพียงพอตอความตองการ สาเหตุท่ีกลาวมาเกิดข
แ วา ประเทศที่ไมมีเหมืองทองคําและเหมืองเงินเปนของตัวเอง ถาตองการร่ํารวย
ทองคําและโลหะเงินใหดูท่ีดุลการคาของประเทศน้ันๆ ซ่ึงจะบงช้ีวาประเทศน้ันๆ มี
ทองคําคิดเปนสัดสวนตอทองคําท่ีมีอยูท่ัวโลกเทาไร 
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ที่มีมูลคาตํ่ากวามาตรฐานของ
ังกฤษ 

ะสมสมบัติมากขึ้นจะ
เปนผ

n

ade)” ดุลการคาจะเปนตัวกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
ารติดต

อ และถาเหรียญดอยคาเหลาน้ีมีสวนตางมาก จะทําใหสมบัติของประเทศ
ไหลออกนอกประเทศ แตมุนไมเห็นดวยท่ีจะสรางเหรียญดอยคาข้ึนมาเพื่อตอบโต
เหรียญดอยคาของประเทศอื่น  เพราะจะเปนอันตรายตอการคา  มุนมีทัศนะ
เชนเดียวกับนักพาณิชยนิยมกาวหนาคนอื่นๆ ที่ใหการคาเปนการคาเสรีภายใต
การควบคุม (free trade within limits of regulated companies) 

 เกี่ยวกับรายไดและรายจายของรัฐ หรืออธิปตย (sovereign) มุนแสดงทัศนะ
เร่ืองภาษี และขอบเขตการสะสมสมบัติของประมุข (the prince) ประมุขจะมีสมบัติใน
พระคลังเพิ่มข้ึนก็ตอเม่ือประเทศไดเปรียบดุลการคา แตถาประมุขส
ไม ลดีตอการคา เพราะสมบัติคือทุนของการคา ประมุขไมควรเก็บไวในพระ
คลังสมบัติ แตควรนําเงินเหลาน้ันออกมาหมุนเวียน ( ot Fleece but Flea) ซ่ึงจะ
ทําใหประมุขไดรับการแซซองสรรเสริญ เพราะจะทําใหท่ีดินและศิลปกรรมตางๆ มี
ชีวิตชีวาขึ้น ในทางกลับกัน  ถาประมุขเก็บสมบัติไวในพระคลังสมบัติไมนําออกมาใชจาย  
ราคาของสิ่งเหลาน้ีจะตกตํ่าลง มุนมองวาภาษีทุกชนิด “ไมยุติธรรมตอคนยากจน (a 
rabble of oppression)” ภาษีทางออมเปนภาษีท่ีผูเสียภาษีรูสึกวาถูกเอารัดเอาเปรียบ
นอยกวาภาษีอยาอื่น และเม่ือเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มข้ึน คาจางแรงงานตองเพิ่มขึ้นเปน
สัดสวนตอกัน 

 ทัศนะของมุนตอดุลการคา มุนจําแนกดุลการคาออกเปน “ดุลการคาโดยรวม
หรือทั่วไป (general balance of trade)” และ “ดุลการคาเฉพาะสวน (particular 
balance of tr
ก อการคากับประเทศใด ตองมีดุลการคาเฉพาะกับประเทศน้ันและเมื่อ
รวมดุลการคาของทุกประเทศที่คาขายดวย ก็จะเปนดุลการคาโดยรวมหรือ
ดุลการคาทั่วไป ซ่ึงจะบงช้ีฐานะการแลกเปลี่ยนของประเทศ และไปกําหนดอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางประเทศ 
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ียบ การควบคุมดังกลาวถึงระดับท่ีพยายามใหพอคาชาว
ังกฤษแ

าถูกนํามาใชเพื่อสนับสนุนการจํากัดการคาอยางเขมงวด 
าอาณานิคม แมการควบคุมการคาจะแปรเปลี่ยน

ามสถา

พาณิชยนิยมชาวอังกฤษที่ปรากฏข้ึนมากมายในปลายศตวรรษที่ 17  
                                                

อ ตละคนตองไดเปรียบดุลการคา แนวคิดดังกลาวน้ี ริชารด โจนส11 เรียกวา 
“ดุลขอตอรอง (balance of bargains)”นโยบายการคาในศตวรรษที่ 17 จึงเนนไปท่ี
ดุลการคาเฉพาะสวน คณะกรรมการคา (The board of trade) ถูกต้ังข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ี
พิจารณาการคาท่ีทํากับแตละประเทศ และใหคําแนะนําวิธีการท่ีจะทําใหไดเปรียบ
ดุลการคา มุนและไชลดไมเห็นดวยกับการมองดุลการคาเฉพาะสวน ดุลการคา
ควรนํามาพิจารณาโดยรวม จึงจะทําใหทราบวาประเทศมีสมบัติจริงๆ หรือมีกําไร
หรือขาดทุนเทาไร 

 5.5 แนวคิดตออาณานิคม 12 

 ทฤษฎีดุลการค
และเปนทฤษฎีพื้นฐานของลัทธิล
ต นการณ จากการเนนไปที่การรักษาดุลการคาใหไดเปรียบอยูตลอดเวลา เพ่ือนํา
สมบัติเขาประเทศ ดวยการกระตุนการสงออกและจํากัดการนําเขา ขณะเดียวกับการ
สรางงานและการดูแลอุตสาหกรรมภายในประเทศก็เปนวิธีการสรางความเขมแข็งใหชาติ 
และกลายมาเปนเปาหมายดานนโยบายของรัฐตอมา ยุคสงผานน้ีเกิดข้ึนชวงปลายลัทธิ
พาณิชยนิยมและเปนการสงผานท่ีคอยเปนคอยไป ซ่ึงเห็นไดจากงานเขียนของนัก

 
11 ริชารด  โจนส (Richard Jones) เขียนเรื่อง Primitive Political Economy in England (1847) 
12

 Colonialism is the extension of a nation's sovereignty over territory beyond its borders by the 
establishment of either settler or exploitation colonies in which indigenous populations are directly 
ruled, displaced, or exterminated. Colonizing nations generally dominate the resources, labor, and 
markets of the colonial territory, and may also impose socio-cultural, religious, and linguistic 
structures on the indigenous population (see also cultural imperialism). It is essentially a system of 
direct political, economic, and cultural intervention and hegemony by a powerful country in a 
weaker one. Though the word colonialism is often used interchangeably with imperialism, the latter 
is sometimes used more broadly as it covers control exercised informally (via influence) as well as 
formal military control or economic leverage. From http://en.wikipedia.org/wiki/Colonialism 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Markets
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http://en.wikipedia.org/wiki/Imperialism


 

มมั่งคั่ง ซ่ึงเห็นได
จากงานเขียนของ ดาวีนองต ( C. D’Avenant) เร่ือง  The political and Commercial 
Works (1771) และ Discourses on Publick Revenues (1698)  ที่ใหความสําคัญ
กับทองคําและโลหะเงินนอยลง แตไปใหความสําคัญกับที่ดิน แรงงานและ
อุตสาหกรรมการผลิตมากข้ึน 

รูปภาพที่ 4.4 : ผลพวงของลัทธิพาณิชยนิยม 

 
 

ท่ีมา: http://images.google.co.th/images?hl=th&q=Colonialism&um=1&ie=UTF-
8&sa=N&tab=wi, 27 สิงหาคม 2551 

 

ากร
ะ

ประเทศม  และเม่ือการคาระหวาง

 ไชลดใหทัศนะตอการมีอาณานิคมวาจะสงผลรายไดเพราะจะทําใหประช
อพยพไปอยูในประเทศอาณานิคม ไชลดหวาดกลัวตอการสูญเสียประชากร เพรา

ีแรงงานนอยจะทําใหผลผลิตภายในประเทศลดลง
ประเทศข้ึนอยูกับการผลิตดานอุตสาหกรรมภายในประเทศ การผลิตที่ลดลงก็เทากับทํา
ใหการสงออกลดลง แตก็สามารถแกปญหาน้ีไดโดยการจํากัดใหประเทศอาณานิคมตอง
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กรรมคือ 
ารต้ังก

 และเปนเคร่ืองมือท่ีทรงพลังทางการคา จนกระทั่ง
ัทธิทุนน

ิยมพาณิชย (commercial 
) เห็นวาการคาตองเปนการคาเสรี (free trade) ท่ีอยูภายใตการควบคุมกํากับ
ฐ (state regulation) การจํากัดการคาโดยการผูกขาด(monopoly)   รัฐตองมี

ก ําแพงภาษีสินคานําเขา (tariff or embargos) หามการสงออกเครื่องมือ
การผลิตและชางชํานาญงานกระตุนการนําเขาวัตถุดิบ หรือไมก็กระตุนการผลิต
ในประเทศอาณานิคม  การพัฒนาคุณภาพสินคา และการใหเ งินอุดหนุน
อุตสาหกรรมใหมๆ เปนตน พระราชบัญญัติพาณิชยนาวี ไมเพียงแตทําใหกองเรือ
อังกฤษเขมแข็งเทาน้ัน แตยังเพ่ิมผลกําไรทางการคาใหกับประเทศ โดยใหการขนสง
สินคาตองบรรทุกเรืออังกฤษเทาน้ัน 

 การขยายตัวของอุตสาหกรรมและการควบคุมการคา เปนท่ีมาของการเริ่มข้ึน
ของลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรม นักพาณิชยนิยมยกเลิกขอหามยุคกลางและหันไปสราง
ชาติใหเขมแข็งและเปนเอกภาพแทน
ล ิยมไดกาวไปเปนทุนนิยมอุตสาหกรรมอยางเต็มตัว 

6. สรุป 

 ลัทธิพาณิชยนิยม (mercantilism) หรือลัทธิทุนน
capitalism
ดูแลของรั
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น เพื่อสงเสริมและปกปองการคา (protection)  เพื่อใหการคาของประเทศ
ไดเปรียบดุลการคากับประเทศคูคา การไดเปรียบดุลการคาจะทําใหประเทศมีสมบัติท่ี
เปนทองคําและโลหะเงินเพ่ิมมากข้ึน สรางความรํ่ารวยและมั่งคั่งใหกับประเทศ และ
การคาสรางความเขมแข็งและเปนเอกภาพใหรัฐชาติ 

 นักพาณิชยนิยมไมเห็นดวยกับการขูดรีดดอกเบี้ย (usury) แตควรจะมีการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ย (interest)ข้ันสูงไว เพราะเงินตรามีตนทุนของมัน การปลอยเงินกู
เปนการเสี่ยงตอการสูญเสียเงินตน และการคาก็จําเปนต

โยบาย

องใชเงินตราเปนจํานวนมาก ถา
องการใ

ุคกลางที่เปน
ุปสรรค

ต หการคาขยายตัวเพ่ิมข้ึนจึงควรใหเรียกเก็บดอกเบี้ย(interest) ได 

 ทองคําแทงและโลหะเงินเปนสมบัติท่ีมีคาท่ีประเทศตองแสวงหา เพ่ือนํามาเปน
ฐานเพ่ือการขยายตัวทางการคา การมีอาณานิคมก็เพ่ือใชเปนฐานในการผลิต การ
สงออกและเปนแหลงแรงงานราคาถูก นักพาณิชยนิยมไดยกเลิกขอหามในย
อ ตอการคา ดอกเบี้ยจึงกลายมามีบทบาทตอเศรษฐกิจตราบเทาปจจุบัน
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แบบทดสอบ 
เพื่อความเขาใจในรายละเอียด 

 

ใหเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุด 

1. ระบบเศรษฐกิจแบบใดท่ีถือเปนลัทธิประโยชนเฉพาะสวน (particularism) 

 1. ลัทธิศักดินา (feudalism) 2. ลัทธิพาณิชยนิยม 

  3. ลัทธิทุนนิยมพาณิชย 4. ลัทธิทุนนิยมอุตสาหกรรม 

2. การคนพบเสนทางเดินเรือและโลกใหมกอใหเกิด 

  1. ลัทธิลาอาณานิคม 2. ลัทธิทองคําแทง 

  3. การแสวงหาสมบัติ (treasury) 4. การขยายตัวทางการคาและพาณิชยกรรม  

3. ปจจัยใดท่ีไมใชปจจัยท่ีกอใหเกิดการขยายตัวทางการคาของรัฐชาติมหาอํานาจท่ีม่ัง
คั่งและยิ่งใหญและทําใหโลกยุคกลางถูกกลืนหายไป 

  1. การทําลายลัทธิประโยชนเฉพาะสวนและอํานาจครอบจักรวาลของคริสตจักร 

  2. การสูญเสียอํานาจสวนกลางของฝายศาสนจักร 

  3. ความคิดท่ีเปนวิทยาศาสตรมากข้ึน  

  4. การยินยอมพรอมใจของฝายศาสนจักร 

4. ปจจัยใดที่กอใหเกิดความเช่ือมสัมพันธทางความคิดของปราชญปญญาชน 

  1. การขยายตัวทางการคา 2. การคมนาคมที่สะดวกข้ึน 

  3. การประดิษฐเคร่ืองพิมพ 4. คําสอนของศาสนจักรลดบทบาทลง 
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5. ปจจัยใดที่ไมใชปจจัยที่ทําใหศักดินาหันมาทําการผลิตเพ่ือการคามากข้ึน 

  1. หน้ีสินของศักดินามีมากข้ึน  

  2. ประชากรในตัวเมืองมีมากและตองการอาหารเพิ่มข้ึน 

  3. การปฏิวัติกรรมวิธีการผลิตทางการกสิกรรม 

  4. ภาคเกษตรกรรมลดบทบาทของตัวเองลง 

6. ขอใดไมใชปจจัยที่ทําใหพอคาทุนครอบงํากระบวนการผลิตไดท้ังหมดคือ 

  1. การปฏิวัติทางการคา และ การปรับรูปแบบองคกรการผลิต 

  2. การผูกขาดและตัดตอน (monopoly)  

  3. การมีทุนการคามาก 

  4. การมีผูคานอยราย (oligopoly) 

7. Verlag system คือ 

  1. ระบบทุนพาณิชยหรือพาณิชยนิยม 

  2. ระบบใหงานกับผูผลิตกึ่งอิสระใหผลิตสินคาใหกับนายทุนดั่งเดิม 

  3. ระบบทุนนิยมดั่งเดิม   

  4. ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม 

8. วิธีการที่ดีท่ีสุดของพอคายุคลัทธิพาณิชยนิยมในการขยายโรงงานหัตถอุตสาหกรรม 
การขยายการคา และการสรางกําไรมหาศาลคือ 

  1. การไดรับสิทธิผูกขาดการคา  

  2. การแขงขันทางการคา 

  3. การไดรับการชวยเหลือกํากับดูแลจากรัฐบาล  

  4. การมีเรือเดินทะเลของตนเอง 
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9. บริษัทท่ีไดสิทธิ์ผูกขาดการคาท่ีสําคัญกวาบริษัทอื่น คือ 

  1. The Merchant Adventurers 2. The Eastland Company 

  3. The Muscovy Company 4. The East India Company 

10. ส่ิงท่ีเช่ือมโยงผลประโยชนทางการคาและรัฐบาลใหแนนแฟนยิ่งข้ึนในยุคลัทธิ 
พาณิชยนิยม คือ  

  1. การใหสิทธิผูกขาดทางการคากับพอคา  

  2. การมีอาณานิคม 

  3. การปกปองการคาของรัฐบาล  

  4. การกํากับดูแลควบคุมการคาของรัฐบาล 

11. ผูเขียนหนังสือ Tratatus Contractuum et Usurarum คือ 

  1. คาโรลูส มอลิแนส 2. โทมัส วิลสัน 

  2. ฌอง โบแดง 3. จอหน เฮลส 

12. คาโรลูส มอลิแนส มีทัศนะตอดอกเบี้ยวา 
  1. เปนการขูดเรียดเอารัดเอกเปรียบ 2. ใหมีการเอาดอกเบี้ยจากเงินกูได 

  3. ใหกําหนดอัตราดอกเบี้ยข้ันสูง 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

13. ผูเขียนหนังสือ Discourse upon Usury คือ  

  1. คาโรลูส มอลิแนส 2. โทมัส วิลสัน 

  2. ฌอง โบแดง 3. จอหน เฮลส 

  EC 214 274 



 

14. โทมัส วิลสัน มีทัศนะตอดอกเบี้ยวา 

  1. การขูดรีดดอกเบ้ียเปนการเอารัดเอาเปรียบ  

  2. การขูดรีดดอกเบ้ีย (usury) เปนการผิดศีลธรรม 

  3. คัดคานการขูดรีดดอกเบ้ียทุกรูปแบบ  

  4. ถูกทุกขอ 

15. ผูเขียนหนังสือ Response aux Paradoxes de Malestroit คือ 

  1. คาโรลูส มอลิแนส 2. โทมัส วิลสัน 

  2. ฌอง โบแดง 3. จอหน เฮลส 

16. ปจจัยใดที่ไมเกี่ยวกับการเพิ่มข้ึนของราคาสินคาในทัศนะของ ฌอง โบแดง  
  1. การมีทองคําและโลหะเงินในประเทศเหลือเฟอ 

  2. การผูกขาดการคาและการขาดแคลนสินคาเน่ืองมาจากการสงออก 

  3. การใชจายฟุมเฟอยของขุนนาง และการเสื่อมคาหรือดอยคาของเหรียญ 
     เงินตรา 

  4. การขยายตัวของระดับรายไดและการมีงานทํา 

17. สาเหตุท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําใหราคาสินคาเพิ่มข้ึนในทัศนะของ ฌอง โบแดง คือ 

  1. การมีทองคําและโลหะเงินในประเทศเหลือเฟอ 

  2. การผูกขาดการคาและการขาดแคลนสินคาจากการสงออก 

  3. การใชจายฟุมเฟอยของกษัตริยและขุนนางศักดินา 

  4. การเส่ือมคาหรือดอยคาของเหรียญเงิน 
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18. การวิเคราะหขอใดของ ฌอง โบแดง ท่ีถือวาถอดดามมาจากการวิเคราะหของ นิโคล 
ออเรสเม 

  1. การมีทองคําและโลหะเงินในประเทศเหลือเฟอ 

  2. การผูกขาดการคาและการขาดแคลนสินคาเน่ืองมาจากการสงออก 

  3. การใชจายฟุมเฟอยของกษัตริยและขุนนางศักดินา 

  4. การเส่ือมคาหรือดอยคาของเหรียญเงิน 

19. การแกปญหาการเพิ่มข้ึนของราคาตามทัศนะของ ฌอง โบแดงคือ 

  1. การยกเลิกการผูกขาดตัดตอน  

  2. การลดการสงออก 

  3. การปลอยใหการคาเปนแบบเสรี (free trade) 

  4. การปลอยใหทองคําและโลหะเงินไหลออกนอกประเทศไดอยางเสรี 

20. ผูเขียนหนังสือ A Discourse of the Common Weal of this Realm of England คือ 

  1. คาโรลูส มอลิแนส 2. โทมัส วิลสัน 

  2 .ฌอง โบแดง 3. จอหน เฮลส 

21. จอหน เฮลส มองวาการท่ีมนุษยเอาประโยชนสวนตนเปนเร่ืองของ 

  1. ความเห็นแกตัว 2. เปนธรรมชาติ 

  3. ไมสามารถขจัดใหหมดส้ินได 4. ขอ 2. และ ขอ 3. ถูก 

22. จอหน เฮลส สนับสนุนใหคนเอาประโยชนสวนตนบนเงื่อนไขวา 

  1. เปนธรรมชาติของมนุษย 2. เปนส่ิงท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได 

  3. สาธารณะไดประโยชนดวย 4. มนุษยมีความเห็นแกตัว 
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23. บุคคลท่ีเสนอใหส งออกวัตถุ ดิบจากประเทศอังกฤษ  ไปทําการผลิตสินคา 
หัตถอุตสาหกรรมที่ประเทศอื่น แลวนําสินคาน้ันกลับมาแลวสงออกอีกทีหน่ึง  
(re-export) คือ 

  1. คาโรลูส มอลิแนส 2. โทมัส วิลสัน 

  2. ฌอง โบแดง 3. จอหน เฮลส 

24. จอหน เฮลส มีทัศนะเกี่ยวกับการทําใหคาเงินเส่ือมคาหรือดอยคาวาจะทําใหราคา
สินคานําเขามีราคาแพง สินคาสงออกราคาถูก และสงผลตอการกระจายความมั่งคั่ง
ระหวางชนช้ัน ทัศนะดังกลาวเหมือนกับทัศนะของ 

  1. ฌอง โบแดง 2. นิโคล ออเรสเม 

  3. โจเซีย ไชลด 4. โทมัส มุน 

25. นโยบายของสํานักคิดใดท่ีเปนไปเพื่อผลกําไรทางการคาและผลประโยชนทางการคา 
  1. สํานักพาณิชยนิยม 2. สํานักธรรมชาตินิยม 

  3. สํานักคลาสสิกส 4. สํานักเคนส 

26. ขอใดไมใชหลักการที่สําคัญเพ่ือกอใหเกิดการขยายตัวของพาณิชยกรรมยุคลัทธิยุค
พาณิชยนิยม 

  1. การควบคุมกํากับดูแลการคา 2. การผูกขาดทางการคา 

  3. การปกปองการคา 4. การแขงขันทางการคา 

27. บุคคลท่ีกลาว “ทองคําคือส่ิงท่ีวิเศษสุด ใครก็ตามท่ีไดเปนเจาของก็เปนนายของทุก
ส่ิงท่ีเขาปรารถนาได การมีทองคําก็เหมือนกับการมีชีวิตอยูบนสวรรค” 

  1. จอหน เฮลส 2. โคลัมบัส 

  3. เจอรัลด มาไลนส 4. โจเซีย ไชลด 
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28. ประโยคที่กลาววา “ทองคําคือส่ิงท่ีวิเศษสุด ใครก็ตามท่ีไดเปนเจาของก็เปนนายของ
ทุกส่ิงท่ีเขาปรารถนาได การมีทองคําก็เหมือนกับการมีชีวิตอยูบนสวรรค” บงบอกนัย
ของ 

  1. ความละโมบโลภมากมนุษย 2. ความจําเปนในการลาอาณานิคม 

  3. การสะสมความมั่งคั่ง 4. การดอยคาหรือเส่ือมคาของเงินตรา 

29. บุคคลท่ีใหความสําคัญกับทองคําและโลหะเงิน คือ 

  1. แอนโตนิโอ เซอรรา 2. เจอรัลด มาไลนส 

  3. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 4. ถูกทุกขอ 

30. บุคคลท่ีใหขอคิดเห็นท่ีสําคัญเกี่ยวกับ “การหวาดกลัวตอสินคา (fear of goods)” วา
จะขายสินคาไมไดคือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. อี. เอฟ. เฮคเชอร 

  3. มิสเชลเดน 4. โทมัส มุน 

31. บุคคลที่กลาวประโยควา “เปนการดีท่ีจะขายสินคาใหกับประเทศอื่นแทนการซื้อ
สินคาจากประเทศอื่น การขายสินคาจะนําประโยชนมาใหเรา แตการซื้อสินคาจะ
ทําลายเราแนนอน” 

  1. อี.เอฟ เฮคเชอร 2. โจฮาน โจคิม เบคเชอร 

  3. เอ็ดเวิรด มิลเซลเดน 4. โทมัส มุน 

32. ประโยคท่ีวา  “เปนการดีท่ีจะขายสินคาใหกับประเทศอื่นแทนการซื้อสินคาจาก
ประเทศอื่น การขายสินคาจะนําประโยชนมาใหเรา แตการซ้ือสินคาจะทําลายเรา
แนนอน” สะทอนใหเห็นวา 

  1. เปนความหวาดกลัวตอการขายสินคาไมออก 

  2. ตองการสรางความม่ังคั่งจากการคา  

  3. ตองการไดเปรียบการคากับประเทศอื่น  

  4. ถูกทุกขอ 

  EC 214 278 



 

33. บุคคลท่ีรังเกลียดการนําเขาสินคาฟุมเฟอยคือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส  2. เอ็ดเวิรด มิลเซลเดน 

  3. โทมัส มุน 4. ดาวีนองต 

34. บุคคลท่ีตองการสมบัติ (treasury) เขาประเทศ คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. โทมัส มุน 4. ดาวีนองต 

35. บุคคลท่ีตองการไดเปรียบดุลการคาคือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. โทมัส มุน 4. ดาวีนองต 

36. นักคิดสํานักใดที่มองวาเงินตราคือความมั่งคั่ง 
  1. สํานักพาณิชยนิยม 2. สํานักฟซิโอแครท 

  3. สํานักคลาสสิกส 4. สํานักเดนส 

37. ความม่ังคั่ง (wealth) ในทัศนะของนักพาณิชยนิยมใชในความหมายเดียวกับ 

  1. กําไร (profit) 2. ทุน (capital) 

  3. คาเชา (rent) 4. ดอกเบี้ย (interest) 

38. ขอใดไมใชทัศนะของนักพาณิชยนิยมท่ีมองความสัมพันธระหวางเงินตรากับการคา 

  1. การคาข้ึนอยูกับเงินตรา  

  2. การขาดแคลนเงินตราทําใหการคาฝดเคือง 

  3. การมีเงินตรามากทําใหการคารุงเรือง  

  4. เงินตราขึ้นอยูกับการคา 
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39. ขอใดไมใชทัศนะของนักพาณิชยนิยมตอเงินตรา  การขูดรีดดอกเบ้ีย และดอกเบี้ยวา 

  1. เงินตรากอใหเกิดประสิทธิผลทางการคา  

  2. การใหกูเงินตองคิดดอกเบ้ีย 

  3. การขูดรีดดอกเบ้ียและดอกเบี้ยมีความแตกตางกัน 

  4. การขูดรีดดอกเบ้ียและดอกเบี้ยคือส่ิงเดียวกัน 

40. ผูเขียนเรื่อง Saint George for England Allegorically Described และ Consuetudo 
vel Lex Mercatoria คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. โทมัส คัลเปปเปอร 

  3. โจเซีย ไชลด 4. โทมัส มุน 

41. บุคคลที่โจมตีการขูดรีดดอกเบี้ยวาเปนความชั่วราย เปนการขูดรีดเอารัดเอาเปรียบ
คนจน แตมนุษยเปนสัตวธุรกิจ (business man) จึงเปนพฤติกรรมท่ีไมสามารถละ
เลิกได จึงควรควบคุมอัตราดอกเบี้ยท่ีผูใหกูเรียกเก็บจากผูกู 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. โทมัส คัลเปปเปอร 

  3. โจเซยี ไชลด 4. โทมัส มุน 

42. ผูเขียนเรื่อง Tract against Usuries คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. โทมัส คัลเปปเปอร 

  3. โจเซีย ไชลด 4. โทมัส มุน 

43. โทมัส คัลเปปเปอร เห็นดวยกับหลักการของ 

  1. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยข้ันสูง 

  2. อัตราดอกเบี้ยข้ันสูงท่ีกําหนดเปนอัตราท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

  3. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยข้ันสูงจะทําใหพอคาชาวอังกฤษสามารถแขงขันกับ 
     พอคาชาวดัชได                

  4. ถูกทุกขอ 
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44. ผูเขียนเรื่อง New Discourse of Trade และ Interest of Money Mistaken คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. โทมัส คัลเปปเปอร 

  3. โจเซีย ไชลด 4. โทมัส มุน 

45. นักพาณิชยนิยมท่ีใหทัศนะตอดอกเบี้ยชัดเจนที่สุดคือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. โทมัส คัลเปปเปอร 

  3. โจเซีย ไชลด 4. โทมัส มุน 

46. ผูท่ีกลาวประโยควา “ไขเกิดแมไก แมไกเกิดไข (The egg was the cause of the 
hen, and the hen the cause of the egg.)” คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. โทมัส คัลเปปเปอร 

  3. โจเซีย ไชลด 4. โทมัส มุน 

47. ประโยคที่วา “ไขเกิดแมไก แมไกเกิดไข (The egg was the cause of the hen, and 
the hen the cause of the egg.)” หมายความวา 

  1. อัตราดอกเบี้ยตํ่าทําใหเกิดความม่ังคั่ง  

  2. ความม่ังคั่งทําใหอัตราดอกเบี้ยตํ่า 

  3. อัตราดอกเบี้ยตํ่าเปนผลของความมั่งคั่ง  

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

48. ขอใดมิใชหลักคิดท่ีสําคัญของนักพาณิชยนิยม 

  1. ความตองการขายสินคาและหวาดกลัววาสินคาจะคางสตอก 

  2. ความตองการสะสมสมบัติ  

  3. การผลิตจะนํามาซ่ึงความมั่งคั่ง 

  4. การคัดคานการขูดรีดดอกเบ้ียใหหันมาเก็บดอกเบี้ยแทน 
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49. ความคิดเห็นในเรื่องใดของนักพาณิชยนิยมและนักทองคําแทงท่ีมีความเห็นรวมกัน 

  1. การใหความสําคัญตอการคา 2. ความปรารถนาตอสมบัติ 

  3. การไดเปรียบดุลการคา 4. การคัดคานการขูดรีดดอกเบ้ีย 

50. ความแตกตางทางความคิดของนักพาณิชยนิยมกับนักพาณิชยนิยมที่เรียกตัวเองวา 
“นักทองคําแทง (bullionist)” คือ 

  1. มรรควิถีท่ีดีท่ีสุดในการทําใหชาติรํ่ารวยโดยการมีสมบัติเพ่ิมข้ึน 

  2. ความแตกตางในเรื่องสมบัติ 3. ความแตกตางในเรื่องความมั่งคั่ง 

  4. ความแตกตางในเรื่องการขูดดอกเบ้ีย 

51. “นักทองคําแทง (bullionist)” คือช่ือท่ีใชเรียกบุคคลที่ 

  1. ร้ือฟนขอหามการสงออกโลหะมีคาขึ้นมาใหม 

  2. กอต้ังสํานักปริวรรตเงินตราขึ้นมาใหมเพื่อใหมีบทบาทในการควบคุมการ 
      แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศเพิ่มมากข้ึน 

  3. หามการนําเขาสินคาจากตางประเทศ  

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

52. ขอใดไมใช“คาเสมอภาคการแลกเปลี่ยน (par pro pari)” ตามทัศนะของเจอรัลด 
มาไลนส  

  1. สัดสวนของมูลคาของเงินสองสกุลจะตองเทากับมูลคาของทองคําท่ีใชทํา 
     เหรียญเงิน   

  2. ถาเงินสองสกุลใชทองคําเทากัน คาเงินสองสกุลน้ันตองเทากัน 

  3. ถาเงินสกุลใดใชทองคํามากกวา คาเงินของสกุลน้ันตองมากกวาเงินสกุลท่ีใช 
      ทองคํานอยกวา 

  4. ใชทองคําแทนเงินตราในการคาได 
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53. ขอใดไมใชการแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของ “คาเสมอภาคการแลกเปลี่ยน  
(par pro pari)” ในทัศนะของเจอรัลด มาไลนส  

  1. การแลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของศีลธรรมและยุติธรรมกับทุกฝาย  

  2. อัตราแลกเปลี่ยนคงที่แนนอน  

  3. ปองกันทองคําไหลออกนอกประเทศได  

  4. ใหทองคําไหลออกนอกประเทศตามมูลคาการคาได 

54. ถาประเทศคูคาประเทศใดประเทศหนึ่งไดเปรียบอัตราแลกเปลี่ยน เจอรัลด มาไลนส 
มองวาจะทําให 

  1. ทองคําไหลเขาประเทศนั้น  

  2. ทองคําไหลออกจากประเทศนั้น 

  3. ราคาสินคาของประเทศน้ันถูกลง 

  4. ราคาท่ีดินและคาจางแรงงานประเทศนั้นถูกลง 

55. ผูท่ีกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนดุลยภาพขึ้นมาและตอมาคือ ทฤษฎีการกําหนดคา
ทองคํา (the theory of the specie point) คือ 

  1. แอนโตนิโอ เซอรรา 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. เจอรัลด มาไลนส 4. โทมัส มุน 

56. ขอใดไมใชขอเสนอของ เจอรัลด มาไลนส ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยน 

  1. เปนหนาท่ีของผูปริวรรตทางการ (Royal Exchanger) 

  2. ตองเปนบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากกษัตริยเทาน้ัน 

  3. ธุรกรรมการแลกเปลี่ยนท่ีมีมูลคาสูงหรือตํ่ากวาคาเสมอภาคตองถูกหามโดย 
      เด็ดขาด 

  4. กษัตริยเปนผูกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
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57. ขอใดไมใชวัตถุประสงคของขอเสนอของเจอรัลด มาไลนส ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมการ
แลกเปลี่ยน  

  1. ปองกันเลหเหลี่ยมของพอคาเง  

  2. ทําใหการแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ 

  3. รักษาสมบัติของชาติไมใหร่ัวไหลออกนอกประเทศ 

  4. กอใหเกิดความเปนธรรมทางการคา 

58. ขอใดเปนวัตถุประสงคหลักของ เจอรัลด มาไลนส ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมการแลกเปลี่ยน 

  1. ปองกันเลหเหลี่ยมของพอคาเงิน  

  2. ทําใหอัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ 

  3. รักษาสมบัติของชาติไมใหร่ัวไหลออกนอกประเทศ 

  4. เพ่ือปองกันไมใหสินคาข้ึนราคา 

59. ผูเขียนหนังสือเร่ือง Free Trade, or Meanes to Make Trade Flourich และ The 
Circle of Commerce คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 

60. หนังสือเลมแรกท่ีตีพิมพและใชคําวา “ดุลการคา (balance of trade) คือ 

  1. Free Trade, or the Meanes to Make Trade Flourish  

  2. The Circle of Commerce  

  3. England’s Treasure by Forraign Trade 

  4. A Discourse of trade from England into East Indies 
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61. บุคคลท่ีเสนอใหการคาจํากัดอยูในเฉพาะแวดวงของคริสตจักร และเห็นวาการคากับ
ตะวันออกไกลทําใหทองคําไหลออกนอกประเทศและไมไดกลับคืนมา การคาท่ี
ปราศจากการควบคุมจะเปนอันตรายตอสังคม และตองการใหมีผูคานอยราย 
(oligopoly) แทนการผูกขาดการคา (monopoly) คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 

62. ขอใดไมใชขอเสนอของ เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน ท่ีเกี่ยวกับการคา 

  1. การคาตองมีการควบคุม 2. ใหจํากัดการคาเฉพาะแวดวงคริสตจักร 

  3. การคาใหเปนแบบผูกขาด 4. การคาใหเปนแบบผูขายนอยราย 

63. ขอใดไมเกี่ยวของกับกับทัศนะของเอ็ดเวิรด มิสเซลเดน เกี่ยวกับราคา เงินตรา และ
อัตราแลกเปลี่ยน 

  1. ราคาการแลกเปลี่ยนขึ้นอยูกับประโยชนของเงินตรา 

  2. เงินตรามีราคาเทากับคาเสมอภาคจากโรงกษาปณ 

  3. อัตราและเปลี่ยนขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทาน 

  4. อัตราแลกเปลี่ยนคือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหทองคําไหลออกนอกประเทศ 

64. บุคคลที่ใหทัศนะวาอัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศก็เหมือนกับราคาสินคาชนิดใด
ชนิดหน่ึง ท่ีราคาถูกกําหนดโดยประโยชนของสินคาน้ัน และราคาจะสูงหรือตํ่าข้ึนอยู
กับการตัดสินใจของผูซ้ือและผูขาย คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน  
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65. บุคคลท่ีเสนอวาราคาแลกเปลี่ยนข้ึนอยูกับประโยชนของเงินตราซ่ึงมีราคาเทาคา
เสมอภาค (mint par) อัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นลงอยูรอบๆดุลยภาพ ข้ึนอยูกับอุปทาน
และอุปสงคการแลกเปลี่ยน คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน  

66. บุคคลท่ีใหทัศนะวาการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศมิใชสาเหตุท่ีทําใหทองคํา
ไหลออกนอกประเทศ แตถูกกําหนดโดยขนาดการคาระหวางประเทศ (volume of 
foreign trade) คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน  

67. ขอใดไมใชทัศนะของเอ็ดเวิรด มิสเซลเดน เกี่ยวกับดุลการคา 

  1. ช้ีใหเห็นความแตกตางของฐานะทางการคาของราชอาณาจักรกับประเทศอื่น 

  2. รักษาดุลการคาใหไดเปรียบและปองกันดุลการคาท่ีเสียเปรียบ 

  3. การสงออกท่ีเกินดุลจะทําใหประเทศไดสมบัติและรํ่ารวยข้ึน 

  4. การคาระหวางประเทศตองอยูบนพื้นฐานท่ียุติธรรม 

68. ขอใดไมใชทัศนะของเอ็ดเวิรด มิสเซลเดน ตอการกระตุนการสงออก และนําเขา 

  1. การสงออกจะทําใหคนยากจนมีงานทํา  

  2. การนําเขาจะทําใหคนวางงาน 

  3. การสงออกตองมากกวาการนําเขา  

  4. การคาระหวางประเทศตองอยูบนพื้นฐานท่ียุติธรรม 

69. ผูเขียนหนังสือเร่ือง Breve Trattato คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 
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70. ขอใดไมใชทัศนะของแอนโตนิโอ เซอรรา ในการเสนอวิธีการใหประเทศที่ไมมีเหมือง
ทองคําและเหมืองเงินและจะทําใหประเทศมีโลหะมีคาจํานวนมากได วิธีการแรกท่ีแต
ละประเทศมีความแตกตางกันคือ 

  1. การมีผลผลิตภายในประเทศจํานวนมาก  

  2. เนนการผลิตมากกวาการคา 

  3. การสงออกผลผลิตไปแลกเปลี่ยนโลหะมีคากับตางประเทศ 

  4. ประเทศไดเปรียบทางสภาพภูมิศาสตรในการขนสงสินคา 

71. ขอใดไมใชทัศนะของแอนโตนิโอ เซอรรา ในการเสนอวิธีการใหประเทศที่ไมมีเหมือง
ทองคําและเหมืองเงินและจะทําใหประเทศมีโลหะมีคาจํานวนมากได วิธีท่ีสองที่แตละ
ประเทศพัฒนาข้ึนมาไดเหมือนกัน 

  1. เนนการผลิตสินคาอุตสาหกรรม 2. พัฒนาคุณภาพของประชาชน 

  3. รัฐตองเกื้อกูลการคา 4. เนนการผลิตมากกวาการคา 

72. ขอใดไมใชขอไดเปรียบของสินคาหัตถอุตสาหกรรมเม่ือเปรียบเทียบกับสินคา
เกษตรกรรมตามทัศนะของแอนโตนิโอ เซอรรา  

  1. การผลิตไมข้ึนอยูกับดินฟาอากาศและผลผลิตไมเนาเสีย 

  2. สามารถผลิตไดจํานวนมากและมีราคาตลาดท่ีแนนอน 

  3. กําไรจากสินคาหัตถอุตสาหกรรมมากกวาสินคาเกษตรกรรม 

  4. ความตองการสินคาอุตสาหกรรมมีมากกวาสินคาเกษตรกรรม 

73. ขอใดไมใชทัศนะของแอนโตนิโอ เซอรรา ท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตของประชาชน 

  1. ขยัน 2. ฉลาด 

  3. มีวิญญาณเปนผูประกอบการ 4. มีการศึกษาสูง 
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74. แอนโตนิโอ เซอรรา ไมเห็นดวยกับขอหามการสงออกเงินตราท่ีวา การสงออก
เงินตราไรประโยชน โดยเสนอความเห็นวาการสงออกเงินตราจะทําใหสตอกของ
ทองคําแทงเพิ่มข้ึนถา 

  1. นําเงินตรานั้นไปซ้ือสินคาจากตางประเทศ 

  2. สงออกสินคาท่ีซ้ือมา 

  3. ไดกําไรจากการสงออก 

  4. ถูกทุกขอ 

75. ทัศนะของแอนโตนิโอ เซอรรา ตอความสัมพันธระหวางอัตราแลกเปลี่ยนและปริมาณ
ทองคําแทงภายในประเทศ 

  1. ถาอัตราแลกเปลี่ยนสูง ทองคําจะไหลออกนอกประเทศ 

  2. ถาอัตราแลกเปลี่ยนตํ่า ทองคําจะไหลออกนอกประเทศ 

  3. ถาอัตราแลกเปลี่ยนสูง ทองคําจะไหลเขาประเทศ 

  4. การไหลเขาออกของทองคําไมเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน 

76. ผูเขียนหนังสือเร่ือง A Discourse of Trade form England into East Indies และ 
England’s Treasure by Forraign Trade คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 

77. บุคคลท่ีประณามพอคาเงินตราระหวางประเทศวาเปนผูทําใหประเทศสูญเสียทองคํา
คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 
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78. บุคคลที่มีความคิดวาชนชั้นพอคาเปนคนชนช้ันสูงของประเทศ ตองไดรับการส่ังสอน
ดานศีลธรรมมาอยางดี พอคาเปนบุคคลที่สรางความม่ังคั่งใหประเทศ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 

79. ขอใดไมใชวิธีการสรางความม่ังคั่งและนําสมบัติเขาประเทศตามทัศนะของ โทมัส มุน  

  1. สตอกทองคําตองนําออกมาใชอยางชาญฉลาด 

  2. การสงออกและมีดุลการคาเกินดุลเปนส่ิงที่ประเทศอังกฤษตองทํา 

  3. การกระตุนการนําเขาแลวสงออก (re-export) ลดการบริโภคและการนําเขา 

  4. การคาตองไดเปรียบทุกรูปแบบ 

80. บุคคลท่ีเช่ือในหลักปรัชญาท่ีวา “การคาตองฉลาดกวาคูแขง (What the traffic will 
bear) คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 

81. ขอใดไมใชหลักปรัชญาท่ีวา “การคาตองฉลาดกวาคูแขง (What the traffic will 
bear)” 

  1. ถาเปนผูผูกขาดตองต้ังราคาใหแพง  

  2. การคาตองไดเปรียบทุกรูปแบบ 

  2. ถาแขงขันการคากับคูแขงตองต้ังราคาใหถูกเพ่ือขับไลคูแขงใหพนไป 

  3. เม่ือขับไลคูแขงพนไปแลวใหกลับมาต้ังราคาใหสูงใหชดเชยราคาท่ีต้ังไวถูกได 

82. บุคคลท่ีมีความเห็นวา “ตองเอาเงินไปตอเงิน”เพราะถาบุคคลมีเงินแตไมนําเงินไป
คาขายใหเกิดดอกผล ก็สูญเสียโอกาสในการทําเงินใหไดมากข้ึน คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 

EC 214 289 



 

83. ความคิดเห็นที่วา “ตองเอาเงินไปตอเงิน”เพราะถาบุคคลมีเงินแตไมนําเงินไปคาขาย
ใหไดดอกผล ก็สูญเสียโอกาสในการทําเงินใหไดมากข้ึน 

  1. การเสนอใหเก็บทองคําและโลหะเงินไวภายในประเทศ 

  2. การคัดคานหลักการใหเก็บทองคําและโลหะเงินไวภายในประเทศ 

  3. การคาตองไดเปรียบและมีผลกําไร  

  4. มือใครยาวสาวไดสาวเอา 

84. ขอใดไมใชทัศนะของ โทมัส มุน มีมีตอปริมาณเงินตรา 

  1. การมีเงินภายในประเทศมากทําใหสินคามีราคาแพงขึ้น 

  2. สินคาท่ีราคาแพงจะทําใหการใชจายและการบริโภคลดลง 

  3. ราคาสินคาแพงจะทําใหคนบางคนมีรายไดและผลกําไรเพ่ิมข้ึน  

  4. ปริมาณเงินที่มากทําใหอัตราดอกเบี้ยลดลง การลงทุนเพิ่มข้ึน 

85. ในทัศนะของ โทมัส มุน ดุลการคาของประเทศน้ันๆ จะไมบงช้ีในเรื่อง 

  1. ประเทศมีทองคําและโลหะเงินมากหรือนอย 

  2. ช้ีใหเห็นสัดสวนของทองคําของประเทศน้ันกับทองคําท่ีมีอยูท่ัวโลก 

  3. ช้ีใหเห็นถึงการกระจายความมั่งคั่งของประเทศตางๆ ในโลก 

  4. ช้ีใหเห็นระดับรายไดและการมีงานทําของประเทศน้ันๆ  

86. โทมัส มุน เห็นวาการทําใหเหรียญเงินเส่ือมคาหรือดอยคาจะกระทบตอ 

  1. การกระจายความมั่งคั่ง 2. ทําใหสมบัติไหลออกนอกประเทศ 

  3. ทําใหดุลการคาเกินดุล 4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 
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87. โทมัส มุนมีทัศนะตอการสะสมสมบัติของประมุข (the prince) วา 

  1. ประมุขมีสมบัติในพระคลังมากข้ึนเพราะประเทศไดเปรียบดุลการคา 

  2. พระคลังสมบัติเปนทุนการคาไมควรเก็บสะสมไวในพระคลัง 

  3. ใหการนําสมบัติอกมาหมุนเวียน (not fleece but flea)  

  4. ถูกทุกขอ 

88. บุคคลท่ีคิดวาภาษีทุกชนิดไมยุติธรรมกับคนจน (a rabble of oppression) และภาษี
ทางออมจะทําใหคนรูสึกวาถูกเอารัดเอาเปรียบนอยกวาภาษีอยางอื่นคือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 

89. ในทัศนะของโทมัส มุน เห็นวาภาษีชนิดใดที่คนรูสึกวาตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบ
นอย 

  1. ภาษีทางออม 2. ภาษีทางตรง 

  3. ภาษีการบริโภค 3. ภาษีการคา 

90. นักพาณิชยนิยมท่ีจําแนกดุลการคาออกเปน “ดุลการคาโดยรวมหรือท่ัวไป (general 
balance of trade)” และ “ดุลการคาเฉพาะสวน (particular balance of trade)” คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 

91. ดัชนีบงช้ีอัตราการแลกเปลี่ยนคือ 

  1. ดุลการคา 2. ดุลการชําระเงิน 

  3. ดุลงบประมาณ 4. ดุลบริการ 

92. ดุลการคาเฉพาะสวน (particular balance of trade) คือ ดุลการคาท่ี 

  1. มีอยูกับประเทศคูคาทุกประเทศ 2. มีอยูกับแตละประเทศคูคา 

  3. บงบอกรายการสินคาสงออก 4. บงบอกประเภทสินคาสงออก 
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93. ดุลการคาโดยรวมหรือท่ัวไป (general balance of trade) คือ 

  1. มีอยูกับประเทศคูคาทุกประเทศ 2. มีอยูกับแตละประเทศคูคา 

  3. บงบอกรายการสินคาสงออก 4. บงบอกประเภทสินคาสงออก 

94. ดุลใดที่จะช้ีใหเห็นถึงฐานะการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศในทัศนะของ โทมัส มุน 

  1. ดุลบัญชีเดินสะพัด 2. ดุลการชําระเงิน 

  3. ดุลการคาโดยรวมหรือท่ัวไป 4. ดุลการคาเฉพาะสวน 

95. ความพยายามท่ีจะทําใหดุลการคาเฉพะสวนไดเปรียบ โดยพยายามทําใหพอคาชาว
อังกฤษทุกคนตองไดเปรียบการคา ริชารด โจนส เรียกดุลน้ีวา 

  1. ดุลการคาเฉพาะสวน  

  2. ดุลการคาโดยรวมหรือท่ัวไป 

  3. ดุลการตอรอง (balance of bargains) 

  4. ดุลการแลกเปลี่ยน 

96. ทัศนะของ โทมัส มุน และ โจเซีย ไชลด มีความเห็นวาประเทศจะมีสมบัติจริงๆ หรือ
มีกําไร และขาดทุนเทาไรใหดูท่ี 

  1. ดุลการคาเฉพาะสวน 2. ดุลการคาโดยรวมหรือท่ัวไป 

  3. ดุลขอตอรอง 4. ดุลการชําระเงิน 

97. ทฤษฎีใดท่ีเปนทฤษฎีพื้นฐานของลัทธิลาอาณานิคม 

  1. ทฤษฎีความม่ังคั่ง  

  2. ทฤษฎีดุลการคาตองไดเปรียบหรือเกินดุล 

  3. ทฤษฎีกระจายสินคา  

  4. ทฤษฎีแรงงานราคาถูก 
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98. นักพาณิชยนิยมคนใดท่ีใหความสําคัญกับทองคําและโลหะเงินนอยลงแตหันไปให
ความสําคัญกับท่ีดิน แรงงาน และอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น 

  1. ดาวีนองต 2. โทมัส มุน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

99. ดาวีนองต เขียนหนังสือช่ือ 

  1. The political and Commercial Works  

  2. Discourses on Publick Revenues 

  3. England’s Treasure by Forraign Trade 

  4. ขอ 1. และ ขอ 2. ถูก 

100. ผูท่ีหวาดกลัววาการมีอาณานิคมจะทําใหประชากรอพยพไปอยูในประเทศอาณา
นิคม และจะทําใหผลผลิตในประเทศแมลดลง ซ่ึงเทากับทําใหการสงออกลดลง คือ 

  1. โจเซีย  ไชลด 2. ดาวีนองต 

  3. โทมัส มุน 4. แอนโตนิโอ เซอรรา 

101. ขอใดไมใชการแกปญหาของการมีอาณานิคม แลวทําใหประชากรอพยพไปอยูใน
ประเทศอาณานิคม และจะทําใหผลผลิตในประเทศแมลดลง ซ่ึงเทากับทําใหการ
สงออกลดลง  

  1. จํากัดใหประเทศอาณานิคมตองคาขายกับประเทศแมเทาน้ัน 

  2. ในประเทศอาณานิคมชาวอังกฤษตองสรางงานใหไดมากกวาการอยูใน 

      ประเทศอังกฤษ 

  3. ใชแรงงานราคาถูกในการผลิต หรือไมก็นําวัตถุดิบจากอาณานิคมมาผลิต 

      ท่ีประเทศแม 

  4. ถูกทุกขอ 
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102. นโยบายที่ ใหจํากัดใหประเทศอาณานิคมตองคาขายกับประเทศแมเทาน้ันใหชาว
อังกฤษสรางงานใหไดมากกวาการอยูในประเทศอังกฤษ ใชแรงงานราคาถูกใน
ประเทศอาณานิคมทําการผลิต ใหนําวัตถุดิบจากอาณานิคมมาผลิตท่ีประเทศแม
ถือเปน 

  1. นโยบายปกปองการคา (protection policy) 

  2. เปนนโยบายปกปองรวบยอดที่ครอบคลุมไดท้ังหมด (all-round protection) 

  3. นโยบายสรางความม่ังคั่งใหชาติ 4. สรางความแข็งแกรงทางการคา 

103. นโยบายปกปองการคาสําหรับอุตสาหกรรม โดยการ ต้ังกําแพงภาษีสินคานําเขา 
หามการสงออกเครื่องมือการผลิต และชางชํานาญงาน กระตุนการนําเขาวัตถุดิบ
หรือไมก็กระตุนการผลิตในประเทศอาณานิคม การพัฒนาคุณภาพของสินคา และ
การใหเงินอุดหนุนอุตสาหกรรมใหมๆ ถูกนํามาใชในสมัย 

  1. ตอนกลางสมัยพาณิชยนิยม 2. ตอนปลายสมัยพาณิชยนิยม 

  3. ตอนตนสมัยพาณิชยนิยม 4. ผิดทุกขอ 

104. ขอใดไมใชนโยบายปกปองอุตสาหกรรมของลัทธิพาณิชยนิยม 

  1. การตั้งกําแพงภาษีนําเขา  

  2. การควบคุมคุณภาพสินคานําเขา 

  3. การหามสงออกชางชํานาญการและเครื่องมือการผลิต 

  4. การพัฒนาคุณภาพสินคาและการใหเงินอุดหนุนอุตสาหกรรม 

105. บุคคลท่ีถือวาเปนตัวแทนที่สําคัญท่ีสุดของลัทธิทองคําแทง (bullionism) คือ 

  1. เจอรัลด มาไลนส 2. เอ็ดเวิรด มิสเซลเดน 

  3. แอนโตนิโอ เซอรรา 4. โทมัส มุน 
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106. นักพาณิชยนิยมหัวกาวหนาหรือมีความคิดล้ําหนาตางมีความเห็นวาการคาควรจะ
เปน 

  1. การคาแบบผูกขาด  

  2. การคาแบบมีผูขายนอยราย 

  3. การคาควรเปนการคาเสรีภายใตการควบคุมกํากับดูแลของรัฐ 

  4. การคาควรเปนการแขงขันอยางเสรี 

107. เปาหมายที่ชัดเจนและมีความสําคัญท่ีสุดของนักพาณิชยนิยมท่ีถูกเรียกวานัก
ทองคําแทง คือ 

  1. ตองการใหการคาไดเปรียบดุลการคา 

  2. ตองการใหสมบัติ ทองคําและโลหะเงินไหลเขาประทศ 

  3. ตองการไดเปรียบอัตราการแลกเปลี่ยน 

  4. ตองการกระจายความมั่งคั่ง 
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“The state exists to protect the individual’s property, and the 
individual has to be prepared to contribute towards the expenses 
of the state. That contribution should be in proportion to the 
property, benefits of which the people enjoyed under the 
protection of the state.”  

 
 

Sir William Petty 
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